




یسانش هنیدم 

: هدنسیون

یفجن رقاب  دمحم 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یسانش 18هنیدم 

باتک 18تاصخشم 

لوا 18دلج 

18هراشا

32راتفگشیپ

فّلؤم 51همّدقم 

هنیدم ياهدجسم  لوا : 59باتک 

ابق دجسم  مکی : 59لصف 

ترجه هاگرذگ  رد  ابق  59فلا :

نیرجاهم نابزیم  ابُق  63ب :

مالسا دجسم  نیتسخن  ابق ، 66پ :

ابق دجسم  يانب  73ت :

هعمج دجسم  مود : 82لصف 

هعمج زامن  نیتسخن  82فلا :

هعمج دجسم  يانب  90ب :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  دجسم  موس : 93لصف 

یبن دجسم  يانب  خیرات  زا  یّلک  یشرازگ  93فلا :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  تافو  ات  زاغآ  زا  فلا : / 193

مود هفیلخ  باطخ ، نبرمع  هعسوت  فلا : / 2102

موس هفیلخ  ناّفع ، نب  نامثع  هعسوت  فلا : / 3108

زیزعلادبع نب  رمع  هعسوت  فلا : / 4112

یسابع يّدهم  هعسوت  فلا : / 5121

يرمق يرجه  ات 898  زا 655  دجسم  تاریمعت  فلا : / 6128
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اه ینامثع  مامتها  فلا : / 7132

يدوعس تلود  يوس  زا  هدش  ماجنا  هعسوت  فلا : / 8140

یبنلا دجسم  يونعم  یخیرات - ياه  هاگیاج  راثآ و  144ب :

144هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دمحم  هربقم  هناخ و  ب : / 1144

144هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هربقم  ب : / 1 - 1152

همطاف دقرم  1 ب : - 2161

هرجح دقرم و  يانب  خیرات  1 ب : - 3164

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دمحم  ربنم  ب : / 2171

هَّللا لوسر  دمحم  بارحم  ب : / 3182

فیرش هضور  ب : / 4192

یسدق ياه  نوتس  ب : / 5196

هّفُص لها  ناکم  ب : / 6201

یبّنلا دجسم  باوبا  ب : / 7202

یبّنلا دجسم  رد  زئانج  عضوم  ب : / 8217

یبّنلادجسم ياه  هرانم  ب : / 9219

نیتلبق دجسم  مراهچ : 221لصف 

ناناملسم هاگ  هلبق  221فلا :

هلبق رییغت  225ب :

هلبق رییغت  ناکم  227پ :

نیتلبق دجسم  يانب  229ت :

ایقُس دجسم  مجنپ : 232لصف 

ایقُس ياتسور  232فلا :

ایقُس دجسم  يانب  236ب :

خیضف دجسم  مشش : 240لصف 
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خیضف هژاو  240فلا :

؟ سمشلاّدر خیضف ، 242ب :

دجسم يانب  246پ :

یّلصم دجسم  متفه : 249لصف 

مالسا رد  دیع  زامن  نیتسخن  249فلا :

دیع زامن  ناکم  نیتسخن  250ب :

؟ همامغ یّلصم ، 252پ :

یّلصم دجسم  يانب  257ت :

بابذ دجسم  متشه : 259لصف 

بابذ هوک  259فلا :

بابذ دجسم  يانب  261ب :

هباجا دجسم  مهن : 264لصف 

تباجا اعد و  264فلا :

هباجا دجسم  يانب  266ب :

هثراحونب دجسم  مهد : 269لصف 

رفظونب دجسم  مهدزای : 271لصف 

هرجش دجسم  مهدزاود : 275لصف 

275هراشا

ربمایپ ّجح  تاقیم  275فلا :

هفْیَلُْحلاوُذ 280ب :

هرجش دجسم  يانب  288پ :

سَّرَعُم دجسم  مهدزیس : 292لصف 

292هراشا

یهقف عبانم  294فلا :

ییایفارغج عبانم  298ب :

یلعف ناکم  300پ :
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بعک نب  ّیبا  دجسم  مهدراهچ : 302لصف 

کلام نب  نابْتِع  دجسم  مهدزناپ : 306لصف 

306هراشا

؟ تسیک کلام  نب  نابتع  307فلا :

؟ تساجک کلام  نب  نابتع  هناخ  310ب :

رذوبا دجسم  مهدزناش : 312لصف 

رکبوبا دجسم  مهدفه : 316لصف 

رمع دجسم  مهدجیه ؛ 317لصف 

یلع دجسم  مهدزون ؛ 318لصف 

ضیَرُع یلع  دجسم  متسیب ؛ 320لصف 

عادولاهّینث دجسم  مکی : تسیب و  324لصف 

324هراشا

عیدوت ناکم  عادولاهّینث ، 324فلا :

324هراشا

؟ دحا هوزغ  عادولاهّینث ، فلا : / 1325

هتؤم هّیرس  عادولاهّینث ، فلا : / 2326

كوبت هوزغ  عادولاهّینث ، فلا : / 3328

عادولاهّینث دجسم  يانب  330ب :

هنیدم ياه  هناخ  مّود : 335باتک 

همثیخ نبدعس  مده ، نب  موثلک  هناخ  لّوا : 335لصف 

يراصنا بوّیاوبا  هناخ  مّود ؛ 343لصف 

بوّیاوبا ینابزیم  343فلا :

بوّیاوبا هناخ  347ب :

فرشا نب  بعک  هناخ  موس ، 350لصف 

فرشا نب  بعک  350فلا :

فرشا نب  بعک  هناخ  تّیعقوم  354ب :
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فرشا نب  بعک  هناخ  راثآ  356پ :

هدعاس ینب  هفیقس  مراهچ ؛ 359لصف 

ربمایپ تلحر  359فلا :

هدعاسونب هفیقس  360ب :

؟؟؟ دوش لر  ربکا  هللا  نک  تقد  دمحلا هللا  دیهمت  مهنع  هللا  یضر  دیهمت خ  نیا  هدعاس  ینب  هفیقس  ییامهدرگ  361پ :

هدعاس ینب  هفیقس  يانب  364ت :

نافع نب  نامثع  هناخ  مجنپ : 367لصف 

دّمحم نبرفعج  ماما  هناخ  مشش : 371لصف 

دیز نب  نسح  هناخ  متفه : 374لصف 

دیز نب  نسح  374فلا :

دیز نسح  هناخ  375ب :

رگید ياه  هناخ  متشه ؛ 379لصف 

379هراشا

حابر هناخ  379فلا :

ورمع نب  دادقم  هناخ  380ب :

دیلو نب  دلاخ  هناخ  380پ :

هنیدم ياه  هاچ  مّوس : 383باتک 

سرغ هاچ  لّوا ، 383لصف 

383هراشا

سرغ هاچ  ییایفارغج  تّیعقوم  388ب :

ءاح هاچ  مّود  391لصف 

تغل رد  احرئب » : » 391فلا

ریسفت ثیدح و  رد  ءاح  هاچ  392ب :

هلیدح ینب  رصق  ءاح ، هاچ  395پ :

همور هاچ  موس ؛ 399لصف 

ینَزُم همور ، 399فلا :
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همور هاچ  ییایفارغج  تّیعقوم  402پ :

هعاضُب هاچ  مراهچ ؛ 406لصف 

406هراشا

هعاضب هاچ  ییایفارغج  تّیعقوم  409ب :

ایقس هاچ  مجنپ ؛ 412لصف 

متاخ سیرا ، هاچ  مشش ؛ 416لصف 

ربمایپ رتشگنا  416فلا :

تلحر زا  سپ  ربمایپ  رتشگنا  419ب :

متاخ هاچ  سیرا ، 421پ :

هّصب هاچ  متفه ؛ 426لصف 

نهعلا هاچ  متشه ؛ 429لصف 

کلام نب  سنا  بوّیاوبا ، هاچ  مهن ؛ 432لصف 

هنیدم رباقم  مراهچ : 435باتک 

راثآ هنیرید و  عیقب ، لّوا  435لصف 

435هراشا

یناملسم هنیرید  439ب :

یخیرات راثآ  تّیعقوم و  442پ :

442هراشا

عیقب راثآ  وحم  پ : / 1454

454هراشا

عیقب راثآ  وحم  دجن و  نایباّهو  پ : / 1 - 1459

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  رباقم  مود ؛ 463لصف 

463هراشا

بلطملادبع نب  ساّبع  هربقم  463فلا :

یلع نب  نسح  ماما  هربقم  467ب :

نیدباعلا نیز  نیسح ، نب  یلع  ماما  هربقم  468پ :
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یلع نب  رقاب  دّمحم  هربقم  469ت :

قداص دّمحم  نب  رفعج  ماما  هربقم  469ث :

اه هودنا  هناخ  نازحألا ، تیب  470ج :

ربمایپ نادنزرف  رباقم  مّوس ؛ 475لصف 

بنیز هربقم  475فلا :

موثلک ّما  هربقم  479ب :

هیقر هربقم  481پ :

میهاربا هربقم  482ت :

ربمایپ نارسمه  رباقم  مراهچ ؛ 487لصف 

رکب یبا  تنب  هشیاع  هربقم  487فلا :

باّطخ نب  رمع  تنب  هصفح  هربقم  488ب :

شحج تنب  بنیز  هربقم  488پ :

هملس ّما  هربقم  490ت :

یطبق هیرام  هربقم  492ث :

نایفس یبا  تنب  هلمر  هربقم  493ج :

همیزخ تنب  بنیز  هربقم  495چ :

ثراح تنب  هیِْریَوُج  هربقم  495ح :

هّیلیئارسا هّیفص  هربقم  496خ :

هعمز تنب  هدوس  هربقم  497د :

دیز تنب  هناحیر  هربقم  499ذ :

( مشاهونب  ) ربمایپ نادناخ  رباقم  مجنپ ؛ 500لصف 

دسا تنب  همطاف  هربقم  500فلا :

ثراح نب  نایفسوبا  هربقم  502ب :

بلاط یبا  نب  لیقع  هربقم  503پ :

رفعج نب  هَّللادبع  هربقم  506ت :

رفعج نب  لیعامسا  هربقم  509ث :
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ثراح نب  لفون  هربقم  511ج :

هّیفنح نب  دّمحم  هربقم  511چ :

( تاّمعلا عیقب   ) ربمایپ ياه  هّمع  رباقم  مشش ، 512لصف 

بلطملادبع تنب  هّیفص  هربقم  512فلا :

بلطملادبع تنب  هکتاع  هربقم  515ب :

( هغباّنلاراد  ) ربمایپ ردپ  هَّللادبع  هربقم  متفه ؛ 517لصف 

ربمایپ نارای  رباقم  متشه ؛ 521لصف 

نوعظم نب  نامثع  هربقم  521فلا :

هراَرُز نب  دعسأ  هربقم  523ب :

هفاذُح نب  سیَنُخ  هربقم  524پ :

ذاعم نب  دعس  هربقم  524ت :

دوعسم نب  هَّللادبع  هربقم  528ث :

فوع نب  نامحّرلادبع  هربقم  529ج :

ناّفع نب  نامثع  هربقم  530چ :

صاّقو یبا  نب  دعس  هربقم  532ح :

يردخ دیعسوبا  هربقم  533خ :

هباحص رگید  534د :

هّرح نادیهش  هربقم  مهن ؛ 543لصف 

مالسا خیرات  ریهاشم  رباقم  رگید  مهد ؛ 546لصف 

سنا نب  کلام  546فلا :

عفان 547ب :

ءاّرُقلا خیش  عفان  548پ :

نسح نب  دیز  548ت :

هَّللادبع نب  ملاس  549ث :

نامحّرلادبع نب  هریغم  549ج :

عیقب رد  روهشم  نانز  رباقم  549چ :
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اهباتک 551تسرهف 

مود 596دلج 

596راتفگشیپ

596هراشا

604هراشا

606ازغ

609برح

610داهج

حلص يارب  یعافد  ازغ  مجنپ  622باتک 

ردب رد  ناناملسم  عافد  شیرق و  هلمح  لّوا : 622لصف 

تّیعقوم هژاو و  ردب ، 622فلا :

ردب هعقاو  تابجوم  629ب :

629هراشا

ذاعم نب  دعس  دیدهت  ب : / 1631

شحج نب  هَّللادبع  ياطخ  ب : / 2636

شیرق ییوج  هناهب  نایفسوبا ؛ ناوراک  ب : / 3648

ردب هعقاو  یخیرات  دانسا  يرگنزاب  664پ :

664هراشا

هنایوج گنج  ياه  شالت  یخیرات  دانسا  پ : / 1666

هنایوج حلص  ياه  شالت  یخیرات  دانسا  پ : / 2682

ناناملسم ریذپان  بانتجا  عافد  ناتسرپ و  تب  موجه  پ : / 3698

نآ ياهدمایپ  هعقاو و  نایاپ  پ : / 4701

701هراشا

ردب ناگدش  هتشک  پ : / 4 - 1702

ردب ناریسا  پ : / 4 -/ 2706

ناریسا يدازآ  پ : / 4 - 3710
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! ریسا ود  لتق  پ : / 4 - 4716

« ثراحلا نب  رضن   » هراب 725رد 

ردب ریسم  یخیرات  يایفارغج  732ت :

732هراشا

ناناملسم ریسم  ت : / 1733

ناتسرپ تب  ریسم  ت : / 2751

ردب یخیرات  راثآ  759ث :

759هراشا

شیرع دجسم  ث : / 1761

ردب يادهش  رباقم  ث : / 2765

يوصقلاهودُع اینّدلاهودُع ، ث : / 3768

دحا رد  ناناملسم  عافد  شیرق و  هلمح  مود : 775لصف 

تّیعقوم هژاو و  دحا ؛ 775فلا :

775هراشا

یندم مرح  ّدح  دحا ، فلا : / 1778

ینتشاد تسود  یهوک  دحا ؛ فلا : / 2783

هعقاو نادیم  دحا ؛ فلا : / 3786

دحا هعقاو  787ب :

787هراشا

هنیدم هب  شیرق  موجه  هزیگنا  ب : / 1787

ریذپان بانتجا  عافد  ب : / 2795

عضاوم كرادت و  ب : / 3808

808هراشا

شیرق ریسم  ب : / 3 - 1809

ناناملسم ریسم  ب : / 3 - 2811

نانمؤم عافد  شیرق و  موجه  ب : / 4826
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دحا عاقب  عضاوم و  831پ :

831هراشا

دحا ياه  يدنلب  رب  يراغ  پ : / 1832

ایانثلاهّبق پ : / 2833

دحا رد  ربمایپ  هاگدجس  پ : / 3837

سارهم پ : / 4841

هباحص ءادهش  رباقم  پ : / 5843

843هراشا

هّکم رجاهم  يادهش  پ : / 5 - 1845

هنیدم راصنا ، يادهش  پ : / 5 - 2857

هباحص يادهش  هزمح ، رازم  پ : / 5 - 3860

هنیدم كوس  پ : / 5 - 4862

دحا يادهش  هربقم  دجسم و  پ : / 6864

ناناملسم یعفادت  عضوم  قدنخ ؛ موس : 871لصف 

نایدوهی ناتسرپ و  تب  كرتشم  هلمح  ربارب  871رد 

نآ یخیرات  یبای  هشیر  هژاو و  قدنخ ؛ 871فلا :

هنیدم هب  هدرتسگ  موجه  بازحا و  داحّتا  رد  دوهی  شقن  875ب :

ناناملسم ریذپان  بانتجا  عافد  كرتشم ؛ ياوق  موجه  880پ :

880هراشا

هنیدم یبرغ  لامش  عضاوم  پ : / 1892

هنیدم یقرش  بونج  عضاوم  پ : / 2893

893هراشا

هظیرق ینب  ياه  تناها  تجاجل و  پ : / 2 - 1902

برع فیاوط  موسر  هب  انب  هظیرقونب  يوس  زا  تّیمکح  داهنشیپ  پ : / 2 - 2904

سوا تّیمکَح  پ : / 2 - 3908

بازحا هعقاو  یخیرات  راثآ  915ت :
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915هراشا

قدنخ ریسم  ت : / 1916

حتف دجسم  ربمایپ ؛ هاگ  همیخ  ت : / 2924

قدنخ دجاسم  ت : / 3933

مارح ینب  فهک  ت : / 4937

ءاضیبلاهرخص ت : / 5939

هظیرق ینب  دجسم  ت : / 6942

ناناملسم عافد  هنیدم و  هب  هدرتسگ  یمجاهت  كرادت  ربیخ ؛ مراهچ : 944لصف 

تّیعقوم هژاو و  ربیخ ، 944فلا :

زاجح نایدوهی  هاگیاپ  ربیخ ، 949ب :

949هراشا

صومَقلا هعلق  ب : / 1950

مِعان هعلق  ب : / 2951

ملالُّسلا هعلق  ب : / 3951

هبیتکلا هعلق  ب : / 4952

حیِطَولا هعلق  ب : / 5953

هاَطَنلا هعلق  ب : / 6953

ُقِّشلا هعلق  ب : / 7954

ترجه هناتسآ  رد  ربیخ ، 955پ :

مهافت حلص و  هب  توعد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  شالت  پ : / 1955

نایدوهی هناتخسرس  شنکاو  پ : / 2957

957هراشا

یگنهرف هزرابم  لّوا : هلحرم  پ : / 2 - 1958

958هراشا

مالسلا هیلع  یسوم  میلاعت  ءایحا  اهنآ و  دیاقع  شیالاپ  يارب  شالت  دوهی و  یخیرات  دقن  964لّوا :

بهذم ناوریپ  لابق  رد  یبهذم  ياه  بّصعت  مامت  ندودز  تسرپاتکی و  هعماج  کی  لیکشت  يارب  شالت  967مود :
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قافن هار  مّود : هلحرم  پ : / 2 - 2971

تنوشخ تسایس و  هار  مّوس : هلحرم  پ : / 2 - 3973

هنیدم ناملسم  مدرم  يدوبان  يارب  ناتسرپ  تب  اب  مهافت  هنیدم و  نامیپ  لماک  ضقن  مراهچ : هلحرم  پ : / 2 - 4980

داد گنج  مالعا  ناناملسم  هب  هنیدم  دوهی  هفیاط  نیرتگرزب  مجنپ : هلحرم  پ : / 2 - 5981

هنیدم هب  موجه  هناتسآ  رد  ربیخ  مشش : هلحرم  پ : / 2 - 6981

هنیدم هب  هلمح  كرادت  رد  ربیخ  983ت :

ربیخ ریسم  994ث :

نایدوهی قافن  و  ناناملسم ، نامیا  نایم  ربیخ ، 1000ج :

1000هراشا

نیفرط تیعقوم  یبایزرا  ج : / 11001

هناتخسرس بصعت  رد  يرادیاپ  و  حلص ، هب  توعد  نایم  ربیخ ، 1005چ :

ربیخ یخیرات  راثآ  1009ح :

1009هراشا

بحرم هعلق  ح : / 11012

هرخصلا دجسم  ح : / 21014

بلاط یبا  نب  یلع  همشچ  ح : / 31016

ربیخ يادهش  ناتسروگ  ح : / 41017

كدف حلص  مجنپ : 1020لصف 

تیعقوم هژاو ، 1020فلا :

نایدوهی كدف و  1022ب :

ناناملسم یبلط  حلص  و  اه ، يربیخ  ییوج  هزیتس  نیب  كدف  1022پ :

كدف ینونک  تیعقوم  1024ت :

زکرم 1025هرابرد 
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یسانش هنیدم 

باتک تاصخشم 

رقابدمحم یفجن ، هسانشرس : 

.یفجن رقابدمحم  فیلات  / یسانش هنیدم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 1386 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

:7-043-540-964-978 ( 2 .ج ( ؛  0-042-540-964-978 ( : 1 .ج ( ؛  4-044-540-964-978 هرود : )  : ) کباش

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

13xx نب ،)  ) ناریا یمالسا  يروهمج  ترافس  یلبق : پاچ  تشاددای : 

همانباتک تشاددای : 

.هنیدم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 

.هنیدم عوضوم : 

DS248/م4 ن3 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

953/8 ییوید :  يدنب  هدر 

1051727 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

هراشا

1 ص :
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ییانـشآ یفجن  رقابدّـمحم  دّیـس  ياقآ  موحرم  مرتحم  دنمـشناد  دنمـشزرا  تالاقم  بتک و  راـثآ ، اـب  روشک  ناـگتخیهرف  ناـقّقحم و 
ربمایپ هب  قشع  اب  هنیمز  نیا  رد  شهوژپ  اریز  دراد ؛ صاخ  شـشخرد  یـسانش » هنیدم  ، » ناشیا هبذاجرپ  عّونتم و  راثآ  نایم  رد  دنراد ،
زاجح ياـه  هّرد  اـه و  هوک  اـه و  ناـبایب  رد  لاـس  تسیب  هب  کـیدزن  ّفلؤم  موحرم  هدوب و  هارمه  وا  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  طوبرم  راثآ  مالسا و  خیرات  قیاقح  هب  یبایتسد  لابند  هب  ناوارف  ياه  یتخس  اهجنر و  لّمحت  اب  هتـشگ و 
.دش یم  يراج  شناگدید  زا  کشا  درک  یم  رورم  ار  نیریش  خلت و  ياه  هرطاخ  نآ  دوخ  نهذ  رد  هاگره  يو  تسا ، هدوب  هلآ  و 

رد روضح  ترجه و  ریـسم  ّیط  اب  هکلب  درکن ، هدنـسب  ناسیون  خیرات  شرازگ  هب  اهنت  هک  دوب  یناگتخیهرف  دودـعم  زا  یفجن  موحرم 
یخیرات و مهم و  نکاما  زا  دزاس و  قبطنم  قطانم  نیا  یلعف  ياـیفارغج  رب  ار  یخیراـت  قیاـقح  تسناوت  هنیدـم ، رهـش  فلتخم  قطاـنم 

.دراذگ ياجب  دوخ  زا  یندنامدای  هب  يرثا  هدومن ، يرادرب  ریوصت  ینید 

.دش رشتنم  هرامـش 33  رد  هک  داد  ماجنا  شتافیلأت  هراب  رد  ناـشیا  اـب  يا  هنامیمـص  يوگتفگ  لاس 1379  رد  جح » تاقیم   » همانلـصف
یعماج بلاطم  يواح  هک  میروایب  ار  رـضاح  خساپ  شـسرپ و  راتفگـشیپ ، نتـشون  ياج  هب  باتک ، یفرعم  رد  میدـید  بسانم  نونکا 

.دشاب دنمدوس  ناگمه  يارب  تسا  دیما  .ّفلؤم  لاح  حرش  یسانش و  هنیدم  باتک  هرابرد  تسا 

شهوژپ شزومآ و  تنواعم 

يربهر مّظعم  ماقم  هثعب 
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بانج تیصخش  اب  رتشیب  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  دیهد  حیضوت  دوخ  یصخش  لاح  حرـش  هنیمز  رد  يردق  تسا  دنمـشهاوخ  شـسرپ :
.دنوش انشآ  یلاع 

بلق ات  مدرک  لیـصحت  ار  یمهف  متفای  ناکما  هک  اج  ره  زا  .مرادن  یلاح  حرـش  لاق ، لیق و  یتشم  زج  متـسه ، یناریا  کی  نم  خساپ :
.منک تسار  ار  دوخ 

.مدنارذگ نارهت  نادابآ و  رهشمرخ و  رد  ار  یناوجون  هسردم و  .مدمآ  ایند  هب  رهشمرخ  رد 

اهسالک نادرگرس  بدا ، خیرات و  نافرع و  تمکح و  سورد  رد  اهتدم  .مدناوخ  بدا  هفـسلف و  يرادباسح ، داصتقا و  هاگـشناد ، رد 
.مدوب اه  تکمین  و 

بتکم اب  ار  هفسلف  لاس  .مدرک 9  يونیم  موحرم  يدقتنم  هویش  ییابطابط و  طیحم  موحرم  عماج  بتکم  يدرگاش  اه  تدم  خیرات  رد 
یحو و ياضف  رد  ییابطابط  همـالع  درون  ییاـمه و  موحرم  يردـنلق  یتسم و  مداـمد  اـب  ار  ناـفرع  يرفعج و  موحرم  یقطنم  مسیمتا 

.متخودنا یباسح و ...  رصن و  ياه  يرگن  ناهج  نازرف و  یبدا  عیانص 

یلـصاح یب  رخآ  رد  مدرک و  هابت  اه  هخـسن  كاخ  اه و  ظفل  شتآ  زا  ندیرپ  ِيزاب  اب  ار  یناوج  رـصم  بتکلاراد  رهزألا و  رد  اهتّدم 
نوراک يداو  رد  ماگ  مداد و  تاجن  لین  ّتیبرع  رورغ  لین و  یتخاونکی  زا  يواطنط  نیما  دومحم  ریبک  خیـش  تاءارق  ملع  اـب  ار  دوخ 

.مداهن

رد يرتسبش  یضترم  يرفعج و  يرّهطم ، ناداتسا  قیوشت  هب  تایونعم  گنهرف و  هب  تمدخ  رورغ و  ِرـس  زا  متـشگزاب ، ناریا  هب  نوچ 
هنیموش هلعش  دود  هب  مشچ  مدنام و  ناریح  هریخ و  یّلم ، هعـسوت  یطابترا و  مولع  هدکـشهوژپ  یقّقحم  یـسّردم و  تاقیقحت و  زکرم 

زا ار  دوخ  مشچ  میاـشگب ، ناریا  گـنهرف  غاـب  يوس  هب  ار  یتیراـع  ياـهانب  نیا  هرجنپ  دـیاب  متفاـی  اـت  مدرک  اـنیبان  یگنهرف  تساـیس 
ات مرگنب  دوخ  ياج  نیا  هب  اـجنیا  زا  میادزب و  دوخ  یکدوک  عبط  زا  ار  لادـج  هشقاـنم و  رورغ  رپ  حـیرفت  میوش و  كاـپ  اـه  هضراـع 

.منک لیصحت  رکف  قشع و  رد  ار  دوخ  رکف  قشع و 

حلص سرد  ات  ما  هدش  لیصحت  لوغـشم  هک  تسین  یتعاس  دنچ  مرادنپ  یم  يور  ره  هب  یلو  درذگ  یم  ییاه  لاس  هچرگ  زور  نآ  زا 
لاس رد  نوچ  مزادـنا ، یهاگن  رهـشمرخ  ما  هناشاک  هناخ و  هناریو  هب  ات  مدرک  ربص  رهـشمرخ  لاغـشا  رب  لاس  هس  .مزومایب  ار  شوماخ 

چیه  1363
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لاس .مدـنام 5  رکاش  رقف  ِتمعن  نیا  رب  متخومآ و  جاّلح  يانفراد  زا  ار  یقاب  سرد  مدـید ، انفراد  رب  قیقحت  باتک و  نارازه  متفاـین و 
رگید نوـچ  هک  لاس 1369  ات  مرادـهگن ، هدـنز  انغتـسا  رد  ار  شوماخ  حلـص  تزع  امرخ ، شوماخ  راک  اـب  اـهزور  اـت  مدرک  شـالت 

هب یضغب  ای  یبح  يراشف ، ساسحا  چیه  یب  منام ، قداص  نایملاع  دوخ و  اب  حلص  رد  مزاونب و  ار  شوماخ  حلص  هنارت  هدرپ  متـسناوتن 
ملع و ون  يایند  هب  اعدا ، یب  هتسکش ، یتشک  رب  لکوتم  هتفرگ ، ار  اهنآ  تسد  ون ، شناد  لیـصحت  ناکما  هب  منادنزرف  یبایتسد  فرص 

ضرا نیا  رب  ندیود  شفک  یب  میدش ، هدایپ  ناملآ  ياهنیمز  زا  يا  هشوگ  رد  نابز  لال  هتـسباپ و  میدرک و  نیریـش  ترجه  گنهرف ،
هچوک رد  ار  شوماخ  حلـص  مرـسمه  دوخ و  منادنزرف ، يزومآ  شناد  رانک  رد  ات  مداد  حیجرت  شفک  گنت  نآ  تیکلام  رب  ار  هراجا 

دوب یکلم  يوعد  هک  تسا  يرهـش  هن  ار  ناهج  ناتـسبیرغ ، زج  اج  همه  اجنیا و  مه  اجنآ و  مه  هک  متفای  اجنیا  .میزومایب  ناهج  ياه 
انالوم بطاخم  ار  دوخ  مد  ره  مبایب ، نیچ  مور و  هتفیـش  ار  دوخ  هکنآ  یب  .دزرا  يرطاخ  یناـشیرپ  هب  هک  تسا  یناـهج  يرهـش  هن  و 

: هک متفای 

 ... یناشیرپ دنچ  ات  تبرغ  نیا  زا  وت  زاب آ  ینام ؟ یم  هچ  هب  نیدنچ  ناتسبیرغ  هب  اناج 

.مداتفا ییانس  ِنانس  یب  کلم  هب  یناشیرپ ... ؟ دنچ ؟ دنچ  ات 

؟ دیدونشخ یترجه  نینچ  ياهدروآ  تسد  زا  ایآ  شسرپ :

هجیتـن مغ  یگدرـسفا و  تسا و  تسکـش  هرمه  یخلت  تسا ، اـه  يدونـشخ  اـهدروآ و  تسد  ینیریـش ، ترجه  ره  داـهن  رد  خـساپ :
نم دوخ  .هاگشناد  يروتکتـشرآ  هب  مرتخد  و  دنا ، هدیـسر  کیتامروفنا  یمیـشویب ، کیزیف ، يرتکد  هرود  هب  مرـسپ  هس  .خلت  ترجه 
نیک زآ و  زا  ار  ندوب  لقتسم  شالت  ياه  یگتـسخ  یـسانش ، گنهرف  اب  اهبـش  و  متخومآ ، یم  متخاس و  یم  ار  امرخ  تعنـص  اهزور 

.مدیشخب یم  مایتلا 

؟ تسیچ هنابش  یسانش  گنهرف  زا  امش  روظنم  شسرپ :

دوخ رد  تسین ، نتسشن  یکیرات  رد  یشوماخ  دیوُر ، یم  یشوماخ  رد  مالک  دینیبب ! خساپ :
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رب مسیونب و  منک ، رکف  متسناوت  مدیسر  يا  هظحل  نینچ  هب  هک  اج  ره  دوش ، رادیدپ  هظحل  ره  تسا  نکمم  هک  یتصرف  تسا ، نتسشن 
اهنآ رانک  ار  دوخ  اهرکف  رگید  تابثا  یفن و  اب  مهاوخب  هکنیا  هن  منک  تسرد  ار  دوخ  مهف  ات  مشیدنیب  طقف  مشیدنیب ، نارگید  هتـشون 

هر نآ  هب  شوماخ ، حلـص  نالاد  هناتـسآ  رد  دناوت  یم  سک  ره  هک  یـشور  مناوخب ؛ يرکف  یعدـم  ار  دوخ  یـسک  ربارب  رد  ای  مناشنب 
تفر زا  مادم  ییاریذپ  رد  اضر  ینیریش  دوش ، رگید  ياه  یگتسخ  لوبق  يایهم  زاب  ات  دیادزب  دوخ  زا  ار  شالت  ياه  یگتـسخ  دبای و 

.تسا اه  یگتسخ  دمآ  و 

؟ دز یم  رود  یتاعوضوم  هچ  لوح  امش  یسانش  گنهرف  روحم  هار ، نیا  رد  شسرپ :

میوجب و ناریا  یگنهرف  ثاریم  رد  ار  دوخ  یناـهج  نیا  ّتیوه  اـت  یـسانش » ناریا  : » دوـب نم  يور  شیپ  یـساسا  عوـضوم  ود  خـساپ :
.مناوخب ناهج  ياه  گنهرف  یمالسا  ثاریم  رد  ار  ما  یناهج  نآ  تیوه  ات  یسانش ،» هنیدم  »

هب هاگره  نوچ  ارچ ؟ مناد  یمن  اجک ؟ مناد  یمن  دندیـسر ، تاقیم  کی  هب  هار  ود  ره  .دوب  يرگید  ِتیادـب  کی ، ره  ِتَیاهن  نم  يارب 
.ار تاقیم  مه  مدرک و  مگ  ار  دوخ  مه  مدیسر ، یتاقیم  نینچ 

ات يا و  هدیسر  اجک  هب  دش ؟ رادیدپ  امش  رد  یشهوژپ  نینچ  هزیگنا  ینامز  هچ  زا  هک  نیا  زا  مینک ، عورش  یـسانش  هنیدم  زا  شـسرپ :
؟ تفر یهاوخ  اجک 

زا يا  هعومجم  هکم ، هب  ناـیناریا  رفـس  زاـغآ  زا  شیپ  اـت  مداد  یحرط  راـب  نیلوا  يارب  يدیـشروخ ، لاس 1353  هام  ناـبآ  رد  خـساپ :
اب گـنهرف  ملاـع  رد  ییاهرادـید  صوصخ  نیا  رد  دـش ، تقفاوم  هک  دوش  رازگرب  مالـسا » جـح   » هراـبرد ینویزیولت  ياـه  ینارنخس 

رتکد يدیعس و  اضرمالغ  دیس  يرفعج و  یقت  دمحم  يرّهطم و  یضترم  یتشهب و  دمحم  دیـس  يرتسبـش و  یـضترم  دیـس  ناموحرم 
، جـح هفـسلف  دـش ؛ باختنا  عوضوم  دـنچ  دـندرک ، لابقتـسا  هلأسم  حرط  زا  همه  متـشاد ، مارآ  دـمحا  ییوخ و  بایرز  رتکد  رـصن و 

.یقالخا یتسیز و  لئاسم  یکشزپ و  ییامنهار  زاجح و  يایفارغج  خیرات و  جح ، ماکحا 

وا اب  زاجح » راثآ  خیرات   » هرابرد ات  مبایب  ار  يدرف  هک  مدرک  وج  سرپ و  هچ  ره 
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.متفاین مشاب ، هتشاد  يا  هبحاصم 

رد مدرک ، يروآ  عمج  دوب ، هدش  پاچ  جـح  هرابرد  لاس 1320  زا  ناریا  رد  هک  ییاه  هلاسر  ای  اهباتک و  ِیماـمت  زا  یلماـک  هعومجم 
، یباجم رولاس ، ناقهد  یقارع ، یلیلخ  يدابانگ ، هدنبات  دـمحا ، لآ  همانرفـس  يانثتـسا  هب  مدوب  هدـید  هچ  ره  باتک ، هوزج و  نیا 90 

زاغآ زا  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  دوب و  جح  ِکسانم  ای  ماکحا  رتشیب  بادآ و  رارـسا ، هفـسلف و  هرابرد  یقب  ام  تیاده ، یتیادـه و 
يدـمحم رتکد  زا  يرّهطم  موحرم  هکنیا  ات  تشادـن  دوجو  زاجح  راثآ  هرابرد  لقتـسم  یباتک  ای  هلاسر  چـیه  ناریا  رد  پاـچ  تعنص 

زا یلو  ما  هتشادن  یـشهوژپ  تفگ : نم  هب  مدرک  تاقالم  هدنیاپ  ناورداشاب  .دوب  هدرب  ار  هدنیاپ  مساقلاوبا  ياقآ  مان  وا  دوب و  هدیـسرپ 
عمج ار  یبلاطم  رد ...  اشاپ  پولک  و  برع » خیرات   » رد یّتِح  پیلیف  و  دمحم » یناگدنز   » رد لکیه  نیـسح  دمحم  ياه  هتـشون  يور 

.ما هتفگ  اجنآ  اجنیا و  هدرک ، يروآ 

بهاذم رد  جح » کسانم   » مانب یباتک  زاریـش  رد  یتالحم  نیدلا  ردص  مانب  یقّقحم  دـنیوگ : یم  .مرادـن  يداوس  هبحاصم  يارب  یلو 
.سرپب وا  زا  .تسا  هدش  پاچ  هجراخ  روما  ترازو  یلام  تیامح  هب  هک  هتشون  هناگجنپ 

نم هدرک ، هابتشا  هدنیاپ  تفگ : نم  هب  .دوب  هداد  تسد  زا  ار  ییاونـش  تردق  یلو  دوب  برـشم  شوخ  رایـسب  مدرک ، تاقالم  ناشیا  اب 
اب .مرادن  يربخ  زاجح  راثآ  زا  ما و  هتشون  مالسا  هناگجنپ  بهاذم  رد  جح  کسانم  یمّود  جح و  رارـسا  هرابرد  یکی  باتک  ود  طقف 
نم تفگ  مدیسر ، تمدخ  هتفرگ  تقو  .نک  تاقالم  دنراد ، تسد  رد  يراک  صوصخ  نیا  رد  ما  هدینش  هک  باحس  مساقلاوبا  ياقآ 

موحرم زا  مه  هلاسر  کی  مدرک و  همجرت  جـح  کسانم  رارـسا و  هرابرد  يربص  لیلخ  کـیب و  رماـع  زا  هوزج  کـی  لاس 1318  رد 
تمدخ تسا  رتهب  منک ، پاچ  دیدجت  ار  راک  ود  نیا  رّوصم  هعومجم  کی  رد  مهاوخ  یم  تسا  یتدم  یلو  یناتـسرهش ، نیدـلاهبه 
صخرم شتمدخ  زا  یتقو  .ینک  لاؤس  دنا  هتـشون  جـح  رارـسا  هرابرد  مه  يا  هلاسر  هک  ناشیا  زا  یـسرب و  يا  هرمک  لیلخ  ازریم  اقآ 

، نایناریا نایرـصم ، راثآ  هرابرد  باتک  همه  نیا  هک  تسا  هنوگچ  متـسیرگ !...  ناریا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یبیرغ  رب  مدـش 
يوجتسج رد  يروش  دنور ، یم  جح  هب  یناریا  رازه  اه  هد  هنالاس  هکنآ  اب  اما  هدش ، هتـشون  نایمالیا و ...  نایلباب ، ناینانوی ، ناییاپورا ،

بلق هب  ار  ام  ناقّقحم ، ات  تسین  وا  هریس 
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!؟ دنناشک اه  يداو 

نیا رد  هک  مدرک  ساـسحا  هکم ، هیروـس و  ياـهرمتؤم  رد  نم  دـنتفگ : مدـناسر ، لـیلخ  ازریم  راضحتـسا  هب  ار  دوـخ  فسأـت  راـهظا 
، مروآ عمج  ار  عبانم  ات  ما  هتفاین  تعامج  زا  لاجم  یلو  مدش  دنم  هقالع  یعوضوم  نینچ  یـسررب  هب  اذل  میا ، هدرکن  يراک  صوصخ 

نودب .دنا  هدرک  فظوم  یشهوژپ  نینچ  ماجنا  هب  ار  وجشناد  دنچ  ناشیا  هک  ما  هدینش  اریز  نک ؛ يرادید  هدکشناد  رد  دشار  ياقآ  اب 
مدرم هک  تسا  نآ  تقیقح  .دندادن  ناشن  یتبغر  یلو  مدرک  بیغرت  دومرف : مدناسر ، ضرع  هب  ار  زاین  مدیـسر و  تمدـخ  یلبق  تقو 

هفیلخ و دادغب  هب  ندیـسر  ام  لامآ  هک  تساه  نرق  دنا ! هدروآ  يور  برع  ِقارع  هب  دـنا و  هدـیرب  زاجح  هنیدـم  زا  هک  تساه  نرق  ام 
! ندش یندـم  دـصق  هب  هن  دـنا و  هدـید  ندـش  یجاح  هیاس  رد  مه  ار  هنیدـم  وا ...  هنیدـم  هب  ندیـسر  هن  دـش ، ير  ناهفـصا و  ناطلس 

 ... متسیرگ متسیرگ و  تسیرگ ، تسیرگ و 

داهن و ییارحـص  رد  هدیـسوپ  يا  هماج  نوچمه  ار  مناج  دوشگ ، ناهد  هنیدم  ِتبرغ  متـسب ، ار  دوخ  تبرغ  ناهد  نوچ  هک  دوب  اجنیا 
؟ نم هماج  ای  مدش  یم  دود  هک  مدوب  نم  نیا  نم ؟ هنامز  ياه  هماج  ای  متخوس  یم  هک  مدوب  نم  نیا  مناد  یمن  تخادنا ، شتآ  نآ  رب 

 ... مناد یمن 

ار ییاج  هکنآ  یب  هک  مدـنام  یم  يداب  هب  هماج ، هن  و  مدوب ، دوخ  هن  مداتـسیا ، زاـجح  ياـه  ناـبایب  رد  هک  دوب  هتـشذگن  یهاـم  دـنچ 
.مدش یم  هدنکارپ  هک  مدنام  یم  یکاخ  هب  .مورب  دیاب  اجک  هب  منادب  هکنآ  یب  .متخات  یم  مسانشب ،

؟ دیدرک زاغآ  هنوگچ  اجک و  زا  ار  راک  شسرپ :

زا یکی  رد  .مدرک  زاغآ  يراصنا  بویا  وبا  هناـخ  زا  هنیدـم و  رد  ار  کـیمداکآ  راـک  هریـس ، عباـنم  رد  قیقحت  هاـم  زا 9  سپ  خـساپ :
سک چیه  .مبایب  ار  يا  هناخ  نینچ  رثا  متسناوتن  متشگ و  ار  دجسم  یقرش  کیراب  نابایخ  تعاس  شـش  زا  شیب  ماحدزا ، رپ  ياهزور 

: متفگ نایرگ  مداد و  هیکت  دجسم  راوید  هب  اه  یندم  ِتلفغ  همه  نیا  زا  هدرزآ  هتسخ و  هکنیا  ات  داد ، یمن  یخـساپ  میاه  شـسرپ  هب 
نآ يوس و  نیا  مدرم ، ماحدزا  نایم  ناریح  .منیب  یم  هک  یمدرم  نیمه  اب  اه ، ناکد  نیمه  نایم  دـشاب ، دـیاب  اـج  نیمه  مناد ، یم  نم 

نیمه متفگ : یم  مدیود و  یم  يوس 
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 ...! اج نیمه  يدوب ، بّویاوبا  نامهیم  اج  نیمه  یتخاس ، ار  تا  هناخ  هک  يدوب  اج  نیمه  يدوب ، اج 

!؟ تساجک وگب  تساجک ؟ مدز : دایرف  نایرگ  متفرگ و  ار  ناکد  بحاص  هقی  متفر و  یشورف  هچراپ  ناکد  يوس  هب  رایتخا  یب 

.وگب سرتن  دوب ، اج  نیمه  بّویاوبا ، وا ، هناخ  .تساجک  یچ  تفگ : یمارآ  هب 

.نک اهر  ار  ما  هقی  تفگ : دمآ ، یمن  رد  شیادص  سرت  زا 

ار وا  .دوب  ـالاب  نیمه  تفگ : درب و  ـالاب  ار  دوخ  تسد  دـندناوخ ، یم  هناوید  ارم  دـندوب و  هتفرگ  ار  اـم  رود  هک  یمدرم  هب  هجوـت  یب 
ًاقیقد .دـندوب  هداهن  انب  مود  هقبط  ّلحم  رد  هک  مدـید  ار  ینامثع  يانب  بارحم  ياـیاقب  .متفر  ـالاب  يا  هناریو  هلپ  زا  ناباتـش  مدیـسوب و 

ریز .متسیرگن  ار  شناکد  مامت  متشگرب و  متسیرگ ، ياه  ياه  مداهن و  هبورخم  يانب  ياه  بوچ  رب  رس  دوب ، نامهم  هک  ییاج  نامه 
وحم ار  خیرات  ارچ  نکب ، ار  تناکد  رد  مدز  دایرف  تینابصع  اب  مدید ، ار  يا  هبیتک  زا  يا  هشوگ  شناکد  يا  هرکرک  ِرد  يالاب  تمس 
یـسک چیه  هن  .متفرگ  نآ  زا  یـسکع  مدنک و  ار  نآ  میداهن و  هلپ  ناباتـش  مداد ، رتشیب  .هدب  رالد  دص  نزن ، دایرف  تفگ : يا !؟ هدرک 
نیرخآ نیا  سک ...  چـیه  دوـش ، قـیقحت  ِزاـبناج  ِقشاـع  نیا  عناـم  دـیآ و  شیپ  تشاد  تأرج  سک  چـیه  هـن  مدـید و  یم  وا  زج  ار 

دنامن و یقاب  خیرات  ِنشور  هناخ  نیا  زا  يرثا  چیه  دجسم ، نیون  هعسوت  رد  دنام و  یقاب  بویا  وبا  هناخ  تیعقوم  زا  هک  تسا  یـسکع 
.دش وحم  خیرات  ِکیرات  هعسوت  رد 

؟ تسا هدوب  راوتسا  یلوصا  هچ  ساسا  رب  هنوگچ و  امش  ینادیم  شهوژپ  شسرپ :

، مربب یپ  عیاقو  ییایفارغج  رّخأت  مدقت و  هب  ات  مدیجنس  یم  ار  اه  تیعقوم  مدرک ، یم  یسررب  ار  هریس  عبانم  ییایفارغج ، دید  اب  خساپ :
کی هب  هاگنآو  مدرک  یم  هیزجت  رت  کچوک  عیاقو  هب  هدروآدرگ ، اه  تیعقوم  نامه  لـیذ  ار  يا  هعقاو  ره  یخیراـت  كرادـم  سپس 

ات مدناشک ، یم  هنیدم  يزورما  لحم  هب  دوخ  اب  ار  هناققحم  ریوصت  نآ  مدیـسر ، یم  نآ  قطانم  هنیدم و  راتخاس  رد  یکچوک  ریوصت 
، یخیرات دانـسا  اب  مه  مدرک و  یم  دـقن  ار  یخیرات  دانـسا  یـسانش ، تیعقوم  اب  مه  .منکدـقن  ار  يریوصت  نینچ  یتسردان  اـی  یتسرد 

ار نآ  میدق  ناخروم  هک  ار  یتیعقوم 
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وا هنیدم  زا  نکمم  ریوصت  نیرت  حیحـص  هب  ات  مدیجنـس  یم  مدوب  هدـید  دوخ  هک  هچنآ  اب  ار  اهدـقن  نیا  هجیتن  هاگنآ  دـنا ، هداد  حرش 
.میآ لیان 

نیرت مهم  عیاقو ، يایفارغج  هک  مهد  ناشن  راـب  نیلوا  يارب  منک ، حرـش  ار  دوخ  ِیـشهوژپ  حرط  هکنآ  نودـب  متـسناوت  ساـسا  نیا  رب 
چیه دانـسا  يدنب  هقبط  رد  میدق  ناخّروم  ناققحم و  هنافـسأتم  اریز  تسا ؛ ربمایپ  هریـس  زا  هدـنام  ياجب  ِیخیرات  دانـسا  دـقن  رد  لصا 

یک داد و  خر  ارچ  هعقاو  لصا  تسین  مولعم  دنتفر ، دنتخادنا و  كرادـم  زا  يرابنا  فرب  ریز  ار  ام  هتـشادن ، ار  ناکم  نامز و  تیاعر 
، شهوژپ شور  زا  عون  نیا  ندرک  روراب  زج  نرق ، عبر  نیا  لوط  رد  دیـسر ؟ يا  هجیتن  هچ  هب  و  تفاـی ؟ همادا  ییاـه  ناـیرج  هچ  اـب  و 

.ما هدرکن  يرگید  راک 

؟ دیهد یم  حرش  ار  دروم  دنچ  ایآ  دیدیسر و  یمهم  جیاتن  هچ  هب  شور  نیا  اب  شسرپ :

هچ دـندوب ، رگیدـکی  تسد  يور  زا  ندرک  یپـک  یعوـن  راـتفرگ  برع  ناریا و  گرزب  ناـخّروم  همه  هک  تسا  نآ  تقیقح  خـساپ :
هک صوصخ  هب  دوش ، یم  هدید  گرزب  هصیقن  نیمه  مه  ناراگن  هریس  نایم  رد  نودلخ ...  نبا  ریثا و  نبا  هچ  یبوقعی و  يدوعـسم و 

ناوت یمن  هک  هداد  هئارا  يریوصت  ربمایپ  زا  نآرق  .تسا  هتـسسگ  اًلماک  نآرق  اب  یـسیون  هریـس  يراگن و  خیرات  هطبار  مینیب  یم  یتقو 
ات دنـسرب  یتدـحو  کی  هب  وا  هنیدـم  تخانـش  عبانم  همه  فاصوا ، اه و  فیرعت  رد  دـیاب  لاح  ره  هب  .تفای  یخیرات  نوتم  رد  ار  نآ 
زا ار  ام  ناناملـسم ، يراـگن  خـیرات  رد  جـیار  یناـنوی  هویـش  هنافـسأتم  .دوش  هتـشاد  رب  ینآرق  فاـصوا  یخیراـت و  فصو  ناـیم  زرم 

: لاثم يارب  .تخاس  رود  وا  هنیدم  تخانش 

شور هب  ار  ساسا  دندرک ، نیودت  شیرق  ینعی  لباقم ؛ فرط  تاعیاش  رابخا و  قباطم  ار  نآ  ناخّروم  هک  ردـب  هعقاو  ترجه و  هعقاو 
نیا اب  اهنآ  .دنداد  ام  دروخ  هب  نآ  هیاس  رد  ار  عیاقو  رگید  دـنداهن و  یفارـشا  هعماج  مره  رب  هتـسشن  نارـس  يریگ  میمـصت  رب  ینانوی 

نایوما و یمور  ثاریم  اب  هن  يراگن  خـیرات  جاور  هناتـسآ  رد  هک  دـنداد  ناشن  صاخ  یهورگ  تردـق  یعّدـم  کی  دّـمحم  زا  شور 
.دوب قح  فطل  هک  يربمایپ  هداس  هنیدم  اب  هن  دوب و  راگزاس  یسابع  يروتارپما  یناساس  قاذم 
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؟ دیدیزگرب ار  یسانش » هنیدم   » مان هک  دش  روطچ  شسرپ :

زا یئزج  ار  ربمایپ  یناگدنز  خـیرات  بتک ، ییوید  تسرهف  و  مولع ...  يدـنب  هقبط  ریثأت  تحت  ام ، نرق  ناقّقحم  ناقرـشتسم و  خـساپ :
نابز کی  هب  ناوت  یم  هچ  رگ  ریـسم  نیا  زا  .دندروآ  رظن  رد  یـسانش  مالـسا  تاعلاطم  زا  یـشخب  ار  مالـسا  خـیرات  مالـسا و  خـیرات 

یگنهرف تاقبط  نینچ  رد  مناوت  یمن  ار  دوخ  تاعلاطم  یعقاو  نوناک  هک  مدرک  یم  ساسحا  یلو  دیـسر  یهاگـشناد  ناهج  كرتشم 
موق زا  هک  یموق  خـیرات  هن  مبایب و  یـسانش  مالـسا  رد  ار  دوخ  هک  دوب  ینید  تفرعم  هن  شهوژپ ، نیا  يانبم  اریز  مهد ؛ ياـج  گـنرف 

.مروآرد رس  یناریا  ای  یبرع ، یسانش 

هدید يدجسم  ار  نآ  زکرم  رـشب ، يونعم  نایاپ  یب  ياه  شالت  اه و  گنهرف  نایدا ، همه  يانهپ  هب  مدوب  هتفای  یناتـسگنهرف  ار  هنیدم 
رد 13 وا  هک  یهار  دادتما  يارب  یتیاهن  یلو  تمدـق  لاس  اب 23  هچرگ  يرهـش  .تسا  تعیبط  ادخ و  ناسنا و  تدحو  هطقن  هک  مدوب 

دوخ رد  ار  توبن  لاـس  عیاقو 23  ازجا و  همه  تیاهن  رد  هک  ینوناـک  .متفاـی  یمن  درک ، یط  راـصنا  اـب  لاـس  نارجاهم و 10  اب  لاـس 
یپ رد  رهاظ  هب  .تساهناج  ناتـسرهش  ًارینم ، ًاجارـس  هنیدـم  دزاس ، راکـشآ  ناـیناهج  هب  یهلا  تمحر  رد  ار  دوخ  اـت  دـشخب  تدـحو 
هیاس هب  يا  هظحل  ات  متـسج  یم  ار  وا  نطاب  رد  مدرک ، یم  وجتـسج  ار  نآ  ياه  يداو  اـه و  ناـبایب  اـه و  هوک  مدوب ، نآ  ياـه  هچوک 

، مناسانـشب ار  شا  هنیدـم  متـساوخ  دـینک  نامگ  رگا  هآ ، هآ ، میوشب ، تایح  ياغوغ  نیا  زا  ار  دوخ  شهاـگن ، شیاـپ ، ياـج  اـب  شا ،
هدید ار  وا  هراشا  تشگنارـس  مدوبن ، اه  ناتـسلخن  اه و  هبارخ  یپ  رد  .تسا  يرـشب  ياه  گنهرف  اه و  نّدـمت  هدنناسانـش  شا  هنیدـم 

هنیدـم .منک  یط  ار  وا  كاخ  هار  هک  دوبن  یکاخ  شا  هنیدـم  .داد  یم  ناشن  ار  ناهج  یناداـبآ  یگدازآ و  تدـحو و  ریـسم  هک  مدوب 
.مهن نیمز  ار  نت  راب  شا ، هزاورد  رانک  رد  ات  دوب  ناناج 

؟ دیدمآ قئاف  اه  نآ  رب  هنوگچ  و  تشاد ؟ دوجو  امش  هار  رس  یتالکشم  عناوم و  هچ  شسرپ :

نیا زا  یجراخ  روشک  کی  رد  یناریا  کی  هک  دوب  هداهن  نم  شود  رب  ار  راب  نیا  زاجح ، نیمزرس  رد  نم  روضح  لاح ، ره  هب  خساپ :
، ییاه نامتخاس  زا  ات  دور  یم  يوس  نآ  يوس و 
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قیبطت دراد  تسد  رد  هک  ییاه  هشقن  اب  دـنک و  یم  تشاددای  دـسرپ ، یم  ار  اه  یناشن  مان و  .دریگب  سکع  ییاهنیمز  ییاه و  نابایخ 
اب یماع  يدرف  دوب ، یفاک  .دوب  زیگنارب  لاؤس  روشک  نآ  رد  یجراخ  ِنم  يارب  هنحـص ، مامت  .دسرپ  یم  ار  بونج  لامـش و  .دنک  یم 

تاـناکما یـصخش و  هزیگنا  زج  شهوژپ ، نیا  ماـجنا  رد  دـنیبب ... ! لیامـش  لکـش و  نآ  اـب  ارم  یتـلود  يرومأـم  اـی  دوش  ریگرد  اـم 
نیا رد  اهنت و  دوبن ، نم  فرعم  یماح و  ینید  ای  یـسایس  یگنهرف و  يا  هسـسؤم  يدـنمتلود ، ای  یتلود  چـیه  سک و  چـیه  یـصخش 

، تیعمج هوبنا  نایم  ای  تسد ، رود  ءارق  رد  کشخ ، ياه  نابایب  رد  زگره  .متسج  یم  ار  ناراگزور  نآ  باحصا  عمش  زورما ، ییاهنت 
، مریگب ددـم  یک  زا  و  مهد ، ربـخ  سک  هچ  هب  دـیآ  راـتفرگ  یناریا  نیا  رگا  هک  مدیـشیدنین  .مدیـسارهن  يزیچ  چـیه  سک و  چـیه  زا 
هب دـیآ ، شیپ  دوب  نکمم  هک  ییاهرطخ  .متـشاد  سنا  نآ  اب  نوچ  ما ، هتفای  ار  یفدـه  اه  شالت  نیا  يارو  رد  هک  مدرک  یم  ساسحا 

.مدوب اریذپ  ناج 

یلو دندرک  مراتفرگ  ماوع  مدرم  .مدش  اّربم  یماهتا  ره  زا  دندرب ، همکاحم  هب  مدـش و  ریگتـسد  دـش ، زاب  اه  هرگ  دـندش ، معنام  ررکم 
همادا زا  ارم  فورعم  هب  رما  نابقارم  ای  مالعا ، ترازو  نارومأم  .مداد  رتشیب  دـندرک ، هبلاطم  نم  زا  اه  لوپ  .مداد  همادا  راـک  هب  رتاـیوپ 

هب هدـشن ! رهاظ  ياه  ملیف  لاقتنا  ماگنه  مدـیزرل ، یم  هک  ییاـج  اـهنت  .مدرکن  ییاـنتعا  ناـنآ  تارکنم  هب  دـندرک ، یهن  فورعم ، نیا 
یتردق هزوح  ره  زا  نوچ  .دبای  همادا  یـسانش  هنیدم  هار  ات  دش  یم  هتـسب  اه  مشچ  راب  ره  یلو  دوب ، ناریا  هب  دورو  ماگنه  ای  جراخ و 

تلاح نیا  رد  زورما  ات  لاس  زا 25  شیب  .مدرک  یم  روبع  هدز  الاک  يزرم  یّلحم و  روک  ياه  تردق  ّرـش  زا  یتحار  هب  مدوب ، رود  هب 
مهارف ار  قـیقحت  تاـبجوم  اـی  دـننک  تیاـمح  نم  زا  اـت  مروآ  يور  برع  اـی  یناریا  یـساملپید  هب  درکن  راداو  ارم  زگره  ندرب ؛ رـسب 

چیه ریغ ، زا  لکشم  نارازه  اب  دنگنهرف ! ّدس  گنهرف ، زا  رپ  ناهد  اب  هک  یمدرم ، مهف  زا  یشان  تالکشم  همه  نیا  اب  مه  نآ  دنزاس ،
: منک وگزاب  ار  یگناخ ! لکشم  نیا  زا  يا  هنومن  دیراذگب  متفاین ...  دوخ  سفن  زا  رت  بعص  یلکشم 

اب اه  یقارع  هک  مدوب  یسانش  هنیدم  لوا  دّلجم  ییاهن  نیودت  رد  قیقحت  لوغشم  .مدرب  یم  رـسب  رهـشمرخ  رد  ياه 1357 و 58  لاس 
هـس رـسمه و  هارمه  هب  .میتشادن  راید  هناخ و  كرت  زج  یهار  موجه  زا  سپ  .دنداد  رارق  هلمح  دروم  ار  رهـشمرخ  پوت ، ياه  هلولگ 

میدرک و اهر  ار  دوب  نآ  رد  هک  یشزرا  اب  زیچ  ره  هناخ و  ما ، هزور  تسیب  رتخد  مکچوک و  رسپ 
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.دنتفرگ اه  یقارع  ار  رهشمرخ  رهش  زا  ياه  تمـسق  هکنیا  ات  میدرب  رـسب  درجورب  رد  یتدم  .میدش  جراخ  شتآ  رد  يرهـش  زا  هنابش 
رهشمرخ هب  ناوارف  تمحز  اب  .مدرگ  زاب  هتشادرب ، سابل  ثاثا و  لوپ و  يرادقم  مدرگ و  زاب  رهـشمرخ  هب  ات  درک  قیوشت  ارم  مرـسمه 

.متشگ زاب 

رد ام  یصخش  هناخ  .تشاد  همادا  رهش  برغ  رد  اه  هراپمخ  اه و  هناخپوت  دربن  .دوب  هنکس  زا  یلاخ  هتفرگ و  ارف  شتآ  دود و  ار  رهش 
مناکدوک قاتا  هب  .دوب  دوجوم  زیچ  همه  .مدناسر  ما  هناخ  هب  ار  دوخ  ندیود ، ندیزخ و  نداتفا و  اب  تشاد و  رارق  رهش  قرش  هیلااهتنم 

باتک و دلج  رازه  شش  متفر ، ما  هناخباتک  قاتا  هب  .دوب  سابل  زا  رپ  متـسیرگن ، اهدمک  هب  .منک  باختنا  ار  يزیچ  متـسناوتن  اّما  متفر 
، اهشرف هب  .متفر  ییاریذپ  قاتا  هب  .متشادن  يریگ  میمصت  تردق  .متخادنا  همه  هب  یهاگن  .متشاد  قیقحت  هدنورپ  ملیفورکیم و  اهدص 

یمک منک !؟ راب  مهد و  ياج  دوخ  کچوک  نیشام  رد  مرادرب و  متـسناوت  یم  هچ  مدرک ...  هاگن  شزرا  اب  ياه  همـسجم  اه و  فرظ 
و یسانش » هنیدم   » تاقیقحت اهدیالـسا و  اه و  سکع  نآ  رد  هک  ار  ینادمچ  متـشگزاب و  هناخباتک  هب  متـشادرب و  ار  میاه  هچب  سابل 

نیرت تخـس  نیا  .مدرک  یگـشیمه  یظفاحادخ  دوب  تورث  هچ  ره  اب  متـشادرب و  دوب  ناریا » ياه  همان  نید   » و رـصم » رد  ناریا  راثآ  »
ار هناخ  تورث  مدروآ و  ار  هنیدم  شوقن  مدـمآ و  قیاف  دوخ  سفن  رب  تیاهن  رد  تشاد و  دوجو  قیقحت  همادا  رـس  رب  هک  دوب  یباختنا 

یگدنز يارب  زیچ  چیه  هک  یلاح  رد  متـشگ ! زاب  یگدنمرـش  یلاخ و  تسد  اب  مناکدوک  مرـسمه و  دزن  زور  جنپ  زا  سپ  .مدرک  اهر 
.تشادن رادیرخ  نیزنب  يرتیل  نپوک 20  هد  لداعم  یتح  هک  هنیدم  ياهتشاددای  دیالسا و  یتشم  زج  میتشادن ،

زور نیموس  رد  .میور  زاریش  هب  ناشیوخ  دزن  مینک و  كرت  ار  درجورب  میدش  روبجم  گنج ، زا  نارجاهم  هب  تبسن  مدرم  رازآ  رثا  رد 
: متفگ متفر و  ظفاح  دقرم  رانک  هب  ینارگن  تّدش  زا  مدینش ، ار  اه  یقارع  طسوت  رهشمرخ  لماک  فرصت  ربخ  یتقو  هک  دوب  تماقا 

رانک رد  ار  وت  اجک !؟ هب  لاسدرخ !؟ ياه  هچب  نیا  اب  مور  اجک  هب  .دنامن  چیه  هنیدم  نادمچ  نیا  زج  .تسین  يا  هناخ  رهـش و  ایادـخ !
: مدناوخ نینچ  مدوشگ  ار  ناوید  یتقو  .بایرد  وت  مناوخ ، یم  ادخ  درم  نیا 

دراد هگن  الب  زا  لاح  همه  رد  شادخ  دراد  هگن  ادخ  لها  بناج  هکنآ  ره 

یم یبساک  اه  حبص  .منک  میظنت  ار  هنیدم  ياه  هتـشون  مارآ  مارآ  متـسناوت  ات  متخورف  یم  هیودا  سابلاک و  رینپ و  زاریـش  رد  لاس  ود 
مالآ ات  متـشگ  یم  ار  یبن  هنیدـم  فیفخ ، هَّللادـبع  وبا  ای  ناهبزور  دـقرم  رانک  رد  ییاه  بش  مشابن و  دوخ  ياـعدا  جاـتحم  اـت  مدرک 

نآ لکـشم  رب  متفرگ و  یگدـنز  ساسح  هظحل  نآ  رد  هک  دوب  یمیمـصت  نیرت  تخـس  باختنا  نیا  لوبق  .مشخب  نیکـست  ار  هنازور 
.مدمآ قیاف 

هتفر نایم  زا  ریخا  نرق  کی  تالّوحت  رد  هک  دیتخانش  یم  ربمایپ  رصع  هنیدم  زا  ار  یمهم  راثآ  هچ  شهوژپ  نارود  لوط  رد  شـسرپ :
!؟ دنا

یتقو یلو  تسا ، هدـش  ظفح  نآ  زا  يراثآ  دـعب  ياه  هدـص  رد  هتـشاد و  دوجو  ییاهزیچ  هچ  متفای  ات  مدرک  قیقحت  اه  لاـس  خـساپ :
زاجح مهم  ياهرهـش  اهاتـسور و  قطانم و  رد  ار  اهنآ  یمیدق  ياه  یناشن  ات  دیـشک  لوط  لاس  تسیب  زا  شیب  مبایب  ار  اهنآ  متـساوخ 
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یشومارف هب  گرزب  ناققحم  ناهذا  رد  وحم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  راثآ  مها  میوگ : یم  هک  مفسأتم  رایسب  .منک  وجتسج 
هتـشر هب  شتایح ، عیاقو  ییایفارغج  تیعقوم  سمل  اب  ار  مالـسا  ربمایپ  تاـیح  خـیرات  دـهاوخب  هک  تسین  یـسک  تسا و  هدـش  هدرپس 

یحوـلا  » رد اـضر  دیـشر  و  مالـسا » رجف   » رد نـیما  دـمحا  رـصم و  تـقو  ریزو  لـکیه  نیــسح  دـمحم  هـک  يراـک  .دروآ  رد  ریرحت 
تـسین شیب  هدنکارپ  قرو  دنچ  دریذپ  ماجنا  تسیاب  یم  هک  هچنآ  هب  هبـسنلاب  دنداد ، ماجنا  یلوملاداج ...  دمحا  دمحم  يدمحملا ،»

 ... درادن دنتشون  يزوج  میق  نبا  یسلجم و  یلیهس و  يربط و  یقهیب و  ریثک و  نبا  یبلح و  هک  هچنآ  رب  یتیّزم  چیه  و 

دنشاب هتـشاد  ار  زاجح  قطانم  لامـش  بونج و  قرـش و  زا  يریوصت  دنراگن ، یم  ار  خیرات  یتقو  ات  دندادن  تمحز  دوخ  هب  همه  اهنیا 
.دننکن يرادرب  یپک  يدقاو  قاحسا و  نبا  هتشون  يور  زا  ًافرص  دنیوگ و  یم  هچ  دننادب  هک 

نآرق و ساسا  رب  یخیرات  تسا ؛ هدـشن  هتـشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یناگدـنز  نونک  اـت  هک  درک  لوبق  دـیاب  ار  خـلت  تقیقح 
دوخ طلغ  اپ  ات  رس  ياه  تشادرب  اه و  نامگ  یناملسم  زا  سپ  هک  ینایـشیرق  معز  نایماش و  نایقارع و  نامگ  هب  هن  حیحـص ، ثیدح 

هب دنتساوخ  یسابع ، يوما و  يروتاریما  ياه  تسایس  ریثأت  تحت  هک  یناققحم  ای  دندرک و  قیرزت  ناثّدحم  ناخّروم و  هب  ار 
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جیار کبـس  دـنیاشوخ  دـننک و  هیجوت  ار  دوخ  تقو  نارادـمامز  نآ  هیاس  ریز  ات  دـننک  فیرعت  ار  روتارپما  کی  ادـخ ، ربماـیپ  ياـج 
اًلصا ای  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هطبار  شنآرق  شیادخ و  شدوجو و  اب  هکنآ  یب  دندرک ، فیرعت  ار  ربمایپ  نت  سابل  زور ، يراگن  خیرات 
.دوب نم  یشهوژپ  لکـشم  نیرت  مهم  وا ، هنیدم  هب  ندیـسر  هار  رـس  رب  یندم  ریغ  ياهنالاد  همه  نیا  زا  رذگ  .دنـشاب  نآ  مهف  هب  رداق 

شراگن رد  ار  نآ  دشن  قفوم  زگره  هک  مراگنب  يراگن  خیرات  رد  ار  ییاهـشور  خیرات » همدقم   » رد نودلخ  نبا  دـننام  متـساوخ  یمن 
.ددنب راکب  دوخ  ربعلا » خیرات  »

نآ رگید  یشهوژپ ، ياهرفس  نیرخآ  ات  هک  دیتخانش  یم  ار  يراثآ  هچ  دوب : نیا  نم  شسرپ  مود  شخب  تاحیضوت ، نیا  اب  شـسرپ :
؟ دیتفاین ار  اه 

نم هظفاح  الاح  هک  هچنآ  نرق و  عبر  ضرع  رد  زور  عباـنم  هعلاـطم  هثحاـبم و  هبتاـکم و  نارازه  یـشهوژپ و  رفـس  هدزاود  رد  خـساپ :
: متفاین راثآ  نیا  زا  يرثا  هنیدم  رد  لاس 1999  ات  دهد  یم  هزاجا 

، دیز نب  نسح  هناخ  دمحم ، نبرفعج  هناخ  يراصنا ، بّویا  وبا  هناخ  نافع ، نب  نامثع  هناخ  رکب ، یبا  هناخ  باطخ ، نب  رمع  لآ  هناخ 
، مارح ینب  فهک  رفظ ، ینب  دجـسم  میهاربا ، ّما  هبرـشم  هظیرق ، ینب  دجـسم  سیرا ، هاچ  مدـه ، نب  موثلک  هناخ  همثیخ ، نبدعـس  هناخ 

دجسم هغبانلا ، راد  دجسم  نیخیشلا ، دجسم  هصرقلا ، دجسم  مقاو ، دجسم  هرادخ ، ینب  دجـسم  بعک ، نب  ّیبا  دجـسم  حسف ، دجـسم 
نب نابتع  دجسم  یسوألا ، هّیما  ینب  دجـسم  همطخ ، ینب  دجـسم  هضایب ، ینب  دجـسم  حنـسلا ، دجـسم  هردُخ ، ینب  دجـسم  ریبزلا ، عیقب 

دجسم دحا ،) رد   ) عرصملا دجسم  هلسغملا ،)  ) رانید ینب  دجسم  حابر ، نب  لالب  دجسم  هخانم ،) رد  ، ) نانس نب  کلام  دجسم  کلام ،
دبع ینب  زا  جتار  دجسم  راجنلا ، نب  نزام  ینب  دجسم  قیرز ، ینب  دجسم  دیبع ،) ینبل   ) هبرخلا دجسم  رونلا ، دجسم  ایانثلا ، هبق  حسُفلا ،

.لهشألا

هرصاحم ماگنه  رد  انا  هاچ  رضن ، نب  کلام  نب  سنا  هاچ  فاوعا ، هاچ  .ناحلم  تنب  مارح  ّما  هناخ  میلـس ، ّما  هناخ  دیلو ، نبدلاخ  هناخ 
هاچ ایقـس ، هاچ  ءاح ، هاچ  لمج ، هاچ  ناهیتلا ،) نب  مثیهلا  نبا  هاچ   ) موساـج هاـچ  هعاـضب ، هاـچ  هّصبلا ، هاـچ  باـها ، هاـچ  هظیرق ، ینب 

، دسا تنب  همطاف  لوسر ، باحصا  سابع و  لوسرلا ، تانب  جاوزا و  تیب ، لها  عاقب  نهعلا ،
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فرش دجسم  سرعم ، دجسم  یبرغ ؛ یقرـش و  یلامـش و  قطانم  هنیدم و  هکم و  هار  نیب  رد  مدیدن و  رگد  ار  دحا  عاقب  .نازحألا  تیب 
دجـسم لمج ، ّیحل  دجـسم  جرعلا ، هیاثالا  هبوکر ، هّینث  دجـسم  هثیورلا ، دجـسم  فرـصنملا ، دجـسم  هیبظلا ، قرع  دجـسم  ءاـحورلا ،

، دبعم ّما  دجسم  مخ ، ریدغ  دجسم  یشره ، هبقع  دجسم  هضیبلا ، دجسم  ءاوبألا ، دجسم  هدامرلا ، دجسم  نهعت ، هجلدم  دجسم  ایقسلا ،
هار رد  نیخیشلا  مطا  دجسم  نارمش ، ءاهبصلا ، دجسم  عبنی ، ياه  هاچ  هریشعلا ، دجسم  كربم ، هیّنث  ءارفـصلا ، دجـسم  نارفذ ، دجـسم 

.تسین ادیپ  يرثا  رگید  دحا و ... 

هناخ خیرات  ياهانب  زا  .دندرک  ناریو  ار  شنادنزرف  هاگداز  هجیدخ و  شرـسمه  لوسر و  هناخ  .مینیب  یمن  ار  هالعم  عاقب  مه : هکمرد 
رحنلا و دجسم  هباجإلا ، دجسم  منغلا ، قوس  رد  تعیب  دجسم  يوط ، يذ  نومیم ، رئب  تالـسرم ، راغ  هجراخ ، رئب  هودنلاراد ، رکبوبا و 

.تسین يربخ  مه  ... 

؟ دروآ یم  دوجو  هب  هنیدم  خیرات  زا  امش  تخانش  رد  يرییغت  دیتفای ، یم  ار  اه  نآ  امش  دندوب و  اه  نیا  رگا  شسرپ :

یمن دوجو  هب  يرییغت  چیه  هن ! مییوگب ، نخس  اه  هاگشناد  یمالسا  مولع  ناداتسا  ناقرـشتسم و  ناخّروم و  دننام  میهاوخب  رگا  خساپ :
دیراذـگب تسا و  يرآ  خـساپ  تسا ، دـنمزاین  عیاقو  ناـمه  نتم  رد  اـم  روضح  هب  هدـنام ، ياـجب  دانـسا  مهف  كرد و  رگا  یلو  دروآ 

ِریخ گنج و  ّرـش  اب  رتهب  دـندنازوس ، ار  اه  هناخ  ناشنامـشچ  ربارب  رد  دـندمآ و  راتفرگ  يا  هناملاظ  گنج  رد  هک  ینانآ  منزب : یلاثم 
.لک ریبد  ياقآ  ات  دنتسه  انشآ  حلص 

یملع ياهراوتاربال  رد  ار  نآ  اه ، هاگـشناد  اهوتیتسنا و  اه و  یمداکآ  دننام  مهاوخب  هک  تسین  هلاس  رازه  هدرم  کی  نم  يارب  ربمایپ 
.تسام اب  هک  تسا  يربمایپ  وا  .منک  لیلحت  خیرات 

يادخ یب  وا  هن  تسوا و  یب  ام  يادـخ  هن  .میراد  دوخ  ربارب  رد  ار  وا  ام  میتسرف و  یم  دورد  وا  رب  میبلط و  یم  ار  وا  ماش  حبـص و  ره 
.میناسانشب میناوخب و  ناسارخ  ماش و  هرهاق و  ناتسربط و  ير و  دادغب و  هدرم  قاروا  شوقن  يور  زا  ار  وا  میهاوخب  هک  ام 

ات متفگ : نلک  یناسنا  مولع  یمداکآ  رد  یناملآ ، ناقرشتسم  هسلج  رد  زور  کی 
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قیقحت شور  نیا  تسا ، ربمایپ  کی  دمحم  رگا  .دش  دهاوخن  صخشم  قیقحت  تّحص  دوشن ، صخـشم  هریـس  هرابرد  قیقحت  عوضوم 
رگا اه و  تیعقاو  هب  ندیسر  هن  تسا و  ندروآ  رد  لوپ  يارب  یشهوژپ  راک  شور  یعون  تسین ، ربمایپ  يربمایپ  هرابرد  ناسانش  قرش 
هیلع تسخن  ناـمه  زا  هک  دـینک  قـیقحت  ار  یـسک  دـیهاوخ  یم  ارچ  سپ  تسامـش ، رظن  دـم  دـمحم  ماـنب  یخیراـت  تیـصخش  کـی 

باختنا تسین ، یسانش  قرـش  یـساسا  لکـشم  .درادن  تیعوضوم  وا  تفرعم  ناگتفای  وا و  يارب  امـش ، عوضوم  تسامـش ؟ تارّوصت 
هناقداص هک  روطنآ  دـنهاوخ ، یم  نانمؤم  هک  روطنآ  هن  یقیاقح  .دـنک  یمن  کیدزن  یخیرات  قیاـقح  هب  ار  اـم  هک  تسا  ییاـه  هویش 

.دزاس عناق  ار  ناقّقحم 

؟ تسا روطنیمه  دیناد ، یمن  بسانم  یسانش  مالسا  يارب  ار  برغ  ياه  هاگشناد  رد  جیار  یقیقحت  ياه  شور  امش  سپ  شسرپ :

یـسانش هنیدم  يارب  یلو  دندروآ ، دوجو  هب  نایبرغ  ار  يوتحم  یب  هتـشر  نیا  اریز  دشاب ؛ بسانم  یـسانش  مالـسا  يارب  دـیاش  خـساپ :
میهنانب میهاوخ  یم  ام  هک  ار  يا  هنیدـم  هکنیا  هن  دـیآرد و  ام  تفرعم  هب  هدوب  اجنآ  هچنآ  ات  میور  یم  وا  هنیدـم  هب  ام  هک  ارچ  زگره ؛

شور دننام  ار  زورما  يایند  رد  جیار  یقیقحت  ياه  شور  دـیاب  هک  متـسین  دـقتعم  هتبلا  میراگنب ! ار  شنادنورهـش  یخیرات  ناتـساد  ات 
اه و هاگشناد  رد  يدرواتـسد  چیه  مدقتعم  یلو  تسا  صقان  اسران و  دح  کی  هب  ود  ره  .میهن  يرانک  ناملـسم  يامدق  یقیقحت  ياه 
؟ میسر وا  هنیدم  هب  ات  میهد  ياج  ود ، ره  ای  نآ و  ای  نیا  نتم  رد  ار  دوخ  هنوگچ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  .دنتـسین  دب  اه  هزوح 
اب ما  هتساوخ  نوچ  نم  .تسوربور  وا  نارای  وا و  اب  وا ، هنیدم  اب  یگدنز  رد  یـسانش  هنیدم  ره  هک  تسا  يا  هلحرم  نیرت  لکـشم  نیا 
مه میآ و  لئان  اهـشور  حالـصا  هب  دیدج ، میدق و  یتاقیقحت  ياه  شور  زا  یهاگآ  اب  مه  ات  مدرک  شالت  دوخ  منک ، یگدنز  هنیدم 

.میبایب ار  یعقاو  ياه  هناشن  وا  رهش  رد  میناوتب  ات  مهد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  یخیرات  عبانم 

تنـس ای  یناهج و  ناـیارگون  هب  يدّـهعت  چـیه  تیعقاو  زج  یهار و  چـیه  قدـص ، زج  رت ، یعقاو  ياـه  تخانـش  هب  ندیـسر  يارب  اـم 
.میرادن یمالسا ، ملاع  نارازگ 
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هچ تسا و  هدـش  پاچ  اه  نآ  مادـک  دـیا ؟ هتـشون  هچ  یـسانش  هنیدـم  هرابرد  نونک  ات  ینرق ، عبر  ِیـشهوژپ  ِبراجت  نیا  اب  شـسرپ :
.مینک تبحص  باتک  ياوتحم  تاعوضوم و  هرابرد  مه  یمک  ینعی  دیراد ؟ پاچ  تسد  رد  يزیچ 

هناقداص متساوخ  یم  هک  هچنآ  هرابرد  تسا  یصخش  ِیـشهوژپ  قشع  قوش و  کی  یـسانش  هنیدم  منک ، یم  دیکأت  هناعـضاخ  خساپ :
سامت نآ  اب  دـح  نیمه  رد  مهد  یم  هجوت  اذـل  دریگب ، تروص  تسیاب  یم  هک  هچنآ  ای  یهورگ و  راک  کـی  هن  منادـب ، نآ  هراـبرد 
عّرـضت مداتـسیا و  متـسناوتن ، اجره  .متفر  شیپ  داد  یم  هزاجا  متاناکما  هک  اـجنآ  اـت  .دوبن  نم  نهذ  رد  یعماـج  حرط  چـیه  .میریگب 

.متـساوخ یمن  مدوخ  یگدنز  يارب  ار  قیقحت  نیا  اریز  مهد ؛ ناشن  ار  يراک  ات  متـشادن  يا  هلجع  چـیه  .مدـیلانن  سأی  زا  یلو  مدرک 
زورید و .تسا  لاح  تسین ، دقن  هک  تسا  یتاعوضوم  رب  لمتـشم  ًاقیقد  دلجم  ره  ياوتحم  اذل  مدـید ، یم  قیقحت  نیا  يارب  ار  مدوخ 

.تسا لاح  تسین ، زورما 

.مدوب هدش  قرغ  نآ  يایرد  رد  مه  متخوس و  نآ  یکشخ  رد  هناقداص  مه  هک  مدوب  لاح  نیا  رد 

، اهدجسم دنک ؛ فص  هدید و  یسمش  دادرم 1357  ات  هنیدم 1354  رد  ار  هچنآ  هدرک  شالت  هک  دینیب  یم  ار  یحاّیـس  لوا : دلجم  رد 
.اهربق اه ، هاچ  اه ، هناخ 

، قدنخ دحا ، ردب ، ییایفارغج  ياه  تیعقوم  اب  عبانم  قیبطت  هار  زا  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  تاوزغ  عوضوم  مود : دـلجم  رد  یلو 
تـسرپ لوپ  ناـیدوهی  وجگنج و  نایـشیرق  هنوگچ  هک  مدرب  یپ  هدوب و  حلـص  يارب  ریذـپان  باـنتجا  یعاـفد  ازغ ، هک  مدرب  یپ  ربیخ ،

.دنزاس لدب  مالسا ! تورث  هب  ار  مالسا  لدع  مالسا و  ریشمش  هب  ار  مالسا  رهم  دنتسناوتن  نامز  نآ  زاجح ،

ریـسم مهف  كرد و  ِیهار  درک ، یط  ار  ریـسم  نیا  یخیرات  تادنتـسم  ساسا  رب  هک  یناملـسم  یناریا  نیلّوا  ناونع  هب  موس : دـّلجم  رد 
وا ترجه  متفای  ات  مدـناوخ  ار  یخیرات  رداصم  عبانم و  مدـیخرچ و  خـیرات  گرزب  هار  نیا  بجو  هب  بجو  رب  ردـقنآ  مدـش ، ترجه 
درک یط  هک  یهار  وا و  جورخ  دندرک و  یم  لامعا  وا  ّدض  رب  نایـشیرق  هک  دوبن  ییاهجنر  لمحت  مدـع  لتق و  زا  ساره  هجیتن  زگره 

؛ دوب مالـسا  توعد  ندرک  یناـهج  يارب  وا  ترجه  .دوب  وا  هاـگتدابع  دوـبن ، وا  هاـگ  یفخم  زگره  روـث ، راـغ  و  دوـبن ، یناـهنپ  زگره 
لام و زا  تشذگ  اب  زج  هک  يراک 
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.دش یمن  رّسیم  هکم )  ) نطو تاقّلعت  كرت  یگدنز و 

فرـصت رهـش و  حـتف  یپ  رد  ربمایپ  زگره  هک  متفای  ات  مدرک  اهدـمآ  تفر و  هکم ، هب  ربماـیپ  تشگزاـب  ریـسم  رد  مراـهچ : دـّلجم  رد 
کی هن  دـتفا و  ادـخ  يانـشور  هب  دوخ  يروک  زا  اه  بلق  ات  دوب  تمحر  کی  حـتف  درک و  حـتف  ار  اـه  بلق  مالـسا  رهم  دوبن ، یکاـخ 

.دناشک یم  روک  تعاطا  هب  ار  اه  بلق  هک  یماظن  يزوریپ 

يرای یـسانش  هنیدـم  ياهـشهوژپ  همادا  رد  ار  ناققحم  ات  ما  هدرک  يروآ  عمج  ار  ربمایپ  هریـس  ییایفارغج  گـنهرف  مجنپ ، دـلجم  رد 
.دهد

.تسین مهارف  پاچ  ناکما  یلو  هدیسر  مامتا  هب  نآ  شهوژپ  هک  تسا  ییاهراک  اهنیا 

تسا لد  حالصا  راک و  دنمزاین  اریز  ما ؛ هدشن  راکب  تسد  زونه  هک  تسا  مشش  دّلجم  تسا ، تادلجم  نیا  همه  عماج  هک  يزیچ  اما 
مـشش دّلجم  رد  درک  مهاوخ  شالت  دراد ، هگن  ار  یملق  هک  یبلق  قیفوت  دشاب و  يرمع  رگا  دراد ، هگن  ار  قدص  ملق  دـناوتب  متـسد  ات 

ياهراخ رب  لبق  ياه  لاس  هک  يا  هویـش  مراگنب ؛ شدوخ  مـالک  نآرق و  ساـسا  رب  اـهنت  هداـس و  رایـسب  ناـبز  هب  ار  ربماـیپ  یناگدـنز 
.دسر یبآ  ام  دعب  ینرق  هب  دیاش  مینکب ، ار  شریسم  ات  میداهن  ماگ  دیدهت  قیوشت و  ِنالیغم 

یتمدخ ای  دیا و  هدرک  یمالسا  ناریا  گنهرف  هب  یتمدخ  دینک  یم  رکف  ایآ  دیراد ؟ یـساسحا  هچ  یفیلأت ، نینچ  قیقحت  رد  شـسرپ :
؟ مالسا یناهج  گنهرف  هب 

کی یعدـم  باـتک  رـشن  اـب  اـی  منک و  تمدـخ  يروـشک  هب  مهاوـخ  یم  هک  ما  هدرکن  ساـسحا  زگره  شهوژپ ، هار  یط  رد  خـساپ :
نکمم هک  دـنک  یمن  ییاه  هویم  هب  رظن  روضح ، تسم  مدـش ، یناتـسوب  رد  روضح  تسم  هک  مدوب  یقـشاع  مشاب ، یگنهرف  تمدـخ 

هار نیا  رد  هک  مدرکن  ساسحا  زگره  مدوب ، یعفن  تمدخ و  ساسحا  زا  غراف  نوچ  .دـناسر  نآ  ای  نیا  هب  یعفن  ناتـسوب  نیا  زا  تسا 
.دوب لیحتـسم  هدـش ، لصاح  نم  يارب  یقیفوت  نینچ  هکنیا  هب  نم  يداش  رد  نم  زاین  .مدـنمزاین  یتلود  هسـسؤم و  ای  سک  کـمک  هب 

تخانـش و هب  نم  هجوت  مامت  هک  مناد  یم  ردـق  نیمه  تساـجک ؟ قیفوت  ساـسحا  زا  یـشان  يداـش  اـب  يزاـین  یب  نیا  زرم  مناد  یمن 
هتسیاش يراک  دناوت  یم  یهّجوت  نینچ  هجیتن  ایآ  مدرک ، یم  یط  ار  نآ  هک  مدوب  یهار  حالصا 
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.مساره یم  نآ  نامگ  زا  هک  تسا  یفازگ  ياعدا  دوش ؟ یّقلت 

یم داهنـشیپ  ناهوژپ  شناد  ناققحم و  هب  نیفیرـش  نیمرح  خیرات  رد  شهوژپ  يارب  ار  ییاهوگلا  هچ  وگتفگ ، نیا  نایاپ  رد  شـسرپ :
؟ دیهد

باـختنا هبرجت  هب  نم  هک  یهار  میوگب  مناوت  یم  ردـق  نیمه  مهد ، ناـشن  ار  یـشور  هار و  نارگید  هب  هک  متـسین  حـلاص  نم  خـساپ :
یـسایس ناـمرآ  متـشاذگن  مدرکن ، جـیورت  ار  یـصاخ  یبهذـم  تهج  چـیه  هنیدـم ، هکم و  خـیرات  ناـیب  رد  تسخن  .دوـب  هـچ  مدرک 

رب تمحر  هب  نامیا  اب  مدودز ، ار  خـیرات  هب  نیک  لد  زا  .دوب  مالـسا  روهظ  لحم  هک  دزادـنیب  ینیمزرـس  خـیرات  نایب  رب  هیاس  يروشک 
متساوخ یم  ار  نآ  دوخ  هک  یبلاق  رد  ار  ناینیشیپ  دانسا  ارآ و  متساوخن  مدیـشاپ ، رهم  بآ  نایدا ، هب  بصعت  ماوقا و  هب  ضیعبت  شتآ 
تیاهن رد  مباـیب و  ار  نآ  يزورما  ناـیب  اـت  مداـتفا  اـه  هتـشذگ  هب  زورما  زا  .مهن  يراـنک  مدیدنـسپ ، یمن  ار  نآ  رگا  اـی  مهد و  ياـج 
یسانش هنیدم  يابفلا  نآ  رد  هک  تسا  يا  هسردم  دوش ، نآ  نیا و  تسد  رد  یباتک  هکنآ  زا  شیپ  یـسانش  هنیدم  مدرک  یم  ساسحا 

.مزومآ یم  ار 
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ّفلؤم همّدقم 

فّلؤم همّدقم 

هنیدم نیاربانب ، .تسیز  یم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  تسا  يرهش  یلصا  تفاب  تخانش  هنیدملا ، ملع  ای  یـسانش  هنیدم 
دشوک یم  تسا و  هدش  دای  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تریس  تادنتسم  رد  هک  دیوگ  یم  نخس  یـسوسحم  راثآ  زا  یـسانش 

؛ دهد قیبطت  یخیرات  تارّوطت  اب  ار  یمیدق  تفاب  نآ  دناسانشب و  هنیدم  رهش  یلصا  تفاب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هریـس  ات 
.دزاس نّیعم  ار  نآ  يزورما  ّتیعقوم  ات 

هنیدم عوضوم  اریز  میبای ؛ هار  هّیوبّنلا ) هریّسلا   ) هریّسلا ملع  یـسانش و  هنیدم  نایم  یـشهوژپ  زرم  توافت و  هب  میناوت  یم  رابتعا ، نیا  هب 
عوضوم هک  یلاح  رد  تسا ؛ يوبن » راثآ  رد  يوبن  تریس  تخانش  ، » سکع هب  ای  و  يربمایپ » تریس  رد  يوبن  راثآ  تخانش  ، » یـسانش

زا کی  چیه  ِیخیرات  یقیقح - تادنتسم  دناسانش و  یم  ار  تلحر  ات  تلاسر  زا  ربمایپ ؛ یگدنز  داعبا  همه  هدوب و  ماع  یـسیون ، هریس 
.دنک یمن  هئارا  اًلماک  ار  داعبا  نآ 

: هلمج زا  ثحابم ؛ همه  بیکرت  هیزجت و  یسانش ، مالسا  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  اذل 

ناهج ناسنا و  هرابرد  ار  مالسا  ییاهن  هدیقع  ات  دریگ - یم  رارق  رظنّدم  هفـسلف  مالک و  نافرع ، ورملق  رد  خیرات  نآرق ، ربمایپ ، تریس 
.درب یپ  یسانش  مالسا  رد  یسانش  هنیدم  تیّمها  ّتیعقوم و  هب  ناوت  یم  دناسانشب -

هب ار  ناکما  نیا  یلو  درادـن ، ار  يونعم  تایح  ییاهن  ریـسفت  هئارا  دـصق  دـیوج و  یمن  ار  یناـمرآ  هچ  رگا  یـسانش ، هنیدـم  عقاو  رد 
.دنرگنب تسا ، هدوب  طابترا  رد  انعم  ملاع  اب  هک  يرشب  نیمز و  هب  دنناوتب  رتهب  زین  نانآ  هک  دهد  یم  ینامرآ  ناسانش  مالسا 

ار ربمایپ  هنوگرشب  ِیگدنز  راثآ  نتشادهگن  هدنز  یسانش ، هنیدم  رگید ، ترابع  هب 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


34 ص :

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مان  هب  يرشب  هناربمایپ  یگدنز  نتشادهگن  هدنز  یسانش ، مالسا  یلو  دیوج ؛ یم 

ٌرََـشب اَنَأ  هبنج  رب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هنوگرـشب  یگدنز  تخانـش  رد  یلّقعت  هویـش  نوچ  یقطنم  یـسانش ، هنیدم  اذهل 
.تسا هتخیمآ  نامیا  ّبح و  اب  هک  تسا  یملع  نآ ، هک  تشادنپ  نینچ  تسیابن  دنک و  یم  دیکأت  ْمُُکْلثِم (1) 

هک تسا  ینامیا  هجیتن  نآ ، حرط  یلو  تسا ؛ ینتبم  یخیرات  دقن  رب  یبن ، ّبح  هنیدـم و  هب  قشع  نودـب  یـسانش ، هنیدـم  ثحابم  نتم 
.دیامنن یتافّرصت  نآ  رد  یحور  یبهذم - ياه  هزیگنا  تیونعم ، نآ  هب  ندیسر  يارب  ات  تسا  هتشاداو  يواکجنک  هب  ار  لقع 

نامه رد  ار  دوخ  ات  دفاکش  یم  ار  يدامتم  نورق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  یگدنز  راثآ  طیحم و  سمل  اب  ناسنا  تفرعم ، نیا  رد 
يرت میقتـسم  طابترا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  درف و  نایم  يروضح ، نینچ  هک  تسا  یعیبط  .درگنب  ربمایپ  تایح  ِیناکم  ّتیعقوم 

ار دوخ  دـشاب ، هتـشاد  يرظن  هدـیقع  تفرعم  هب  هک  نآ  یب  درف ، دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  ّتینهذ  رد  لاصّتا  نیمه  دـنک و  یم  رارقرب 
هللا یلـص  دّمحم  روضح  هب  نآ  متخ  یلو  تسین ؛ نامیا  یـسانش  هنیدـم  زاغآ  هچ  رگا  اذـل  .دـبایب  وا  يونعم  دوجو  بوذـجم  بوذ و 

.تسا ینعم  ملاع  قارشا  هلآ و  هیلع و 

، یسانش هنیدم  رد  راثآ  .درادن  نایرصم و ...  نایناریا ، نایمور ، یسانشراثآ  ياه  هویـش  اب  یتقباطم  هنوگچیه  یـسانشراثآ »  » عون نیا 
تالّوحت أدبم  ینامز  هک  دنک  یم  يرهـش  يونعم  رـضحم  رد  روضح  هریخ  لب  دنک ؛ یمن  نکاما  يرنه  يایاقب  اهانب و  هریخ  ار  ناسنا 

.دراد ماود  نونکات  هک  دیدرگ ، ّتیرشب  خیرات  رد  یگرزب  ینافرع  یحور و 

.دوش یم  ساسحا  كاردا و  یسانش ، هنیدم  رد  یسانش  مالسا  وسکی و  زا  یسانشرنه  راثآ و  نایم  يا  هطبار  اجنیا  رد 

یمن فّقوتم  راثآ  فیرعت  فصو و  رد  یلو  تسا ؛ یـسانش  هنیدـم  ِترورـض  راثآ ، ِیـسانش  ّتیعقوم  يرامعم و  زا  معا  یـسانشرنه ؛
.دنک نایب  ار  نآ  ِیخیرات  موهفم  انعم و  قیفلت و  یسانش  مالسا  یّلک  یقطنم - ياه  هگر  اب  ار  نآ  ات  دراد  یعس  سانش  هنیدم  .دنام 

همه دریذپ و  یمن  گنر  لکش و  یصاخ  بهذم  زا  یسانش  هنیدم  نوچ  ضوع ، رد 

اًلَمَع ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاَِـقل  اوُجْرَی  َناَـک  ْنَمَف  ٌدِـحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکَُهلِإ  اَـمَّنَأ  ََّیلِإ  یَحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اـَنَأ  اَـمَّنِإ  ْلـُق  تسا : رارق  نیا  زا  هیآ  ّلـک  - 1
110 فهک : .ًادَحَأ  ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  ًاِحلاَص 
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ّتیعماج و نآ  ات  دنک  یم  کمک  سانش  مالسا  هب  ربمایپ  تایح  یّلک  میـسرت  رد  سانـش  هنیدم  دریگ ، یم  رب  رد  ار  یمالـسا  بهاذم 
.دریگب رظن  رد  یمالسا  ياه  هشیدنا  هئارا  رد  ار  مزال  ّتیلک 

.تسا یکی  سانـش  هنیدـم  يارب  یماما ، یکلام و  یعفاش و  یفنح و  یلبنح و  خّروم ، مّلکتم و  فوسلیف و  فراع ، دـهاز و  اـجنیا  رد 
یخیرات شوقن  یگنهامه  ات  دریگ  یم  تأشن  بهاذم  تاکرتشم  زا  هک  تسا  یتّیلک  يازجا  هب  ندیـشخب  تدـحو  رد  شـشوک  مهم ،

هب هک  تسا  نآ  دّدعتم  ياه  هچوک  زا  رهش  زکرم  هب  دورو  دننام  تاکرتشم ، نیا  ِددم  هب  یبن ، رهش  ندناسانـش  .دنک  میـسرت  ار  هنیدم 
.دوش یم  یهتنم  متخ و  تسا - هنیدم  يونعم  نوناک  يزکرم  هطقن  هک  هضور - دجسم و  ای  رهش  زکرم  هب  لاح  ره 

هک دراد  یماو  ار  وا  دهد و  ششدرگ  ربمایپ  رهش  رد  هتفرگ  ار  سانـش  مالـسا  تسد  ات  دشخب  یم  ناکما  سانـش  هنیدم  هب  شالت  نیا 
طیارـش اه ، گنهرف  اه و  نّدمت  زا  خـیرات  لوط  رد  هک  ار  یتیراع  ّریغتم و  یناعم  ظافلا و  لیخد و  ياه  هشیدـنا  یـسانش ، مالـسا  رد 

ربمایپ رهـش  یگداس ، نامه  هب  دزاس و  اهر  تسا ، هدش  رابنا  فرب  یمالـسا  تفرعم  رب  يرـشب  فلتخم  بهاذم  یـسایس و  یعامتجا -
.دبایرد ار  يداهنرب  نینچ  دنیارف  دهن و  دوخ  ربارب  ار  مالسا 

ِسپ رد  هک  دراد  یماو  ار  وا  .دزاـس  یمن  اـهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رهـش  رد  ار  یحاّیـس  نـینچ  تـسد  سانـش ، مالـسا  هـّتبلا 
رهـش هک  دناباتب  رهـش  نآ  رب  ار  تقیقح  نآ  دهد و  ناشن  ار  یناهج  فرژ و  يونعم  یقالخا و  لوصا  الاو و  تارّکفت  رهـش ، ِیگداس 

.تسا ایند  ّدس  شداینب  وا ، نامیا  هب  تسا و  خیرات  ياهرهش  همه  زا  يرهش  وا ، ِنامیا  نودب  یبن ،

لّمأت طایتحا و  زا  رودب  ینخس  مناوخب ، یمالسا  مولع  رگید  زا  لقتسم  يا  هتشر  دیدج و  یملع  ار  یـسانش  هنیدم  رگا  لاونم ، نیا  رب 
.ما هتفگن 

رد یحالطـصا  ملع  فیرعت  اب  هک  یناـسک  يارب  دـیاش  ندرک ، یّقلت  یمالـسا  مولع  زا  یکی  ار  نآ  یـسانش و  هنیدـم  رب  ملع  قـالطا 
یقرـش و يامکح  تاکاردا  اب  هک  يدارفا  يارب  تسا  مّلـسم  یلو  دشاب ؛ تخـس  لیقث و  دـنراد ، سنا  برغ  یگنهرف  دـنور  نّدـمت و 

ملع ثیدح ، ملع  لاجر ، ملع  هک  ناس  نامه  هب  دوب و  دهاوخن  لّمأت  بّجعت و  ياج  دنتـسه ، انـشآ  ام  راید  تفرعم  تمکح و  دـنور 
، میا هدرک  هئارا  یسانش  هنیدم  زا  ام  هک  یفیرعت  رب  ار  یقالطا  نینچ  دنناوت  یم  دنا ، هداد  رارق  فیرعت  دروم  کیکفت  هب  ار  مالک و ... 

.دنوش اریذپ 
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عبانم

.یبنج ای  یمومع  عبانم  مود ، .میقتسم  ای  یلصا  عبانم  تسخن ، درک : میسقت  صّخشم  هورگ  ود  هب  ناوت  یم  ار  یملع  نینچ  عبانم 

ياه هعومجم  رد  هدـش و  نیودـت  ربمایپ ) تریـس  « ) هّیوبّنلا هریـسلا   » هب طوبرم  راثآ  رد  هک  یتادنتـسم  زا : دـنا  ترابع  تسخن ، عباـنم 
 ... یبلح و ساّنلا ، دّیس  نبا  ریثک ، نبا  ماشه ، نبا  ِراثآ  دننام  تسا ؛ هتفای  ترهش  هّیوبّنلا » هریّسلا   » ِناونع هب  لّصفم 

ای یناریا  یبرع ، ياـیفارغج  نوـتم  هب  هک  ییاـیفارغج  ياـه  مـجعم  یبرع و  هریزج  ياـیفارغج  نیتـسخن  راـثآ  رد  هـک  یتادنتـسم  مّود ،
.دنراد ترهش  یمالسا 

.دنا هداد  رارق  فیصوت  دروم  ار  هنیدم  رهش  اه  همانرفس  رد  هک  یتادنتسم  موس ،

رهـش نکاما  عاقب و  راثآ ، هراب  رد  هک  نآ ، هباشم  هنیدـم و  رابخا  هنیدـم ، راـثآ  ناونع : تحت  لقتـسم  روط  هب  هک  یتادنتـسم  مراـهچ ،
.تسا هدش  فیلأت  هنیدم 

.تسا هدمآ  رد  رثن  مظن و  هب  یساّبع  ياه  هدس  ات  ترجه  زا  لبق  ياه  هدس  زا  هنیدم  خیرات  هرابرد  هک  يراثآ  مجنپ ،

رد یسدنهم  یبیرقت و  ياه  هشقن  تابتاکم و  اه ، همانفقو  زا  يرادا ؛ ياه  هدنورپ  تروص  هب  هک  يدانسا  كرادم و  ناس ، نیمه  هب  و 
ياه نویسکلک  رد  يرنه  ياه  هعومجم  زین  دوش و ...  یم  يرادهگن  يدوعس  ناتـسبرع  روشک  ياه  هناخباتک  یتلود و  ياه  نامزاس 

 ... یصوصخ

سوماق مجاعم و  باسنا ، ياه : باتک  دننام  تسا ؛ رادروخرب  يرتشیب  دّدعت  عّونت و  زا  میقتـسم ، عبانم  فالخ  رب  ًاتعیبط  یمومع  عبانم 
لاجر و مجارت و  نآرق ، ریسافت  تسا ، هدش  هتـشاگن  یمالـسا  بهاذم  رد  ثیدح  عبانم  رب  هک  يریـسافت  ثیدح ، عماجم  تغل ، ياه 

 ... یخیرات مهم  نوتم  هرخألاب 

تادنتـسم يدـنب  نامز  تسا و  ّتقد  روخرد  یـسانش ، هنیدـم  مزال  عبانم  ذـخا  رد  روکذـم  راثآ  تلاصا  ای  تمدـق  هک  تسا  یهیدـب 
تمدق و رابتعا  هب  ای  دانتسا  دروم  دانسا  دناوت  یمن  دراد و  ار  ّتیمها  تیاهن  سانش  هنیدم  يارب  هدش ، دای  هورگ  ود  زا  هدش  جارختسا 

.دشاب هتشادن  تیدنس  تحص ، رابتعا  هب  ای 

هنیرید

هجوت و نیمه  هب  اـنب  تفرگ و  رارق  ناـقّقحم  هجوت  دروم  لقتـسم  یثـحبم  تروص  هب  هراوـمه  هنیدـم  مالـسا ، ِتسخن  ياـه  هدـس  زا 
، اه شهوژپ  نیا  رد  .دمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  يدنتسم  ياه  شهوژپ  تافیلأت و  هک  دوب  یمالسا  تاعلاطم  ترورض 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :

.دشاب هدرکن  دای  دوخ  نامّدقتم  دانسا  ارآ و  زا  هک  مینیب  یمن  ار  یفیلأت  ام  درک و  ادیپ  یلماکت  ریس  ناّفلؤم ، تادهاشم  تاعلاطم و 

اب ار  نآ  ینامز ، ّتیعقوم  فیصوت  نمـض  ات  هدش  یم  یعـس  هشیمه  داهن و  لماکت  هب  ور  ترجه  مود  هدس  رخاوا  زا  ریـس ، نیا  رّوطت 
هریجنز هعومجم  کی  تروص  هب  روکذم  راثآ  ور  نیا  زا  .دنهد  رارق  قباطت  دروم  دنجنـسب و  هتـشذگ  دانـسا  ارآ و  یخیرات و  هنیرید 

.دنک یم  هولج  يا 

یسرتسد ناکما  یپاچ  ای  یطخ  تروص  هب  هک  ار  يدانسا  دش و  لّمحتم  ار  یناوارف  تامحز  روکذم ، عبانم  تخانش  يارب  بناج  نیا 
.تفای یهاگآ  شنارّخأتم  راثآ  رد  هدش  دوقفم  ياه  هخسن  تاجردنم  تایوتحم و  زا  دومن و  يروآ  عمج  دوب ، نآ  هب 

هقبط دقن و  لیلحت ، ًاساسا  دندرک و  زاغآ  ام  يامدـُق  هک  يراک  ناونع  هب  ناسانـش ، هنیدـم  راثآ  تخانـش  رد  یـشهوژپ  نینچ  لیمکت 
اه نآ  هب  باتک  تادنتـسم  ذـخأم  رد  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  یـسانش  هنیدـم  باتک  رد  هک  تسا  یلقتـسم  عوضوم  اـهنآ  يدـنب 

: میربب مان  روبزم  ناسانش  هنیدم  زا  یخیرات  مّدقت  تیاعر  ساسا  رب  هک  تسا  هتسیاش  همدقم ، نیا  رد  یلو  .تسا  هدش  دانتسا 

یلع .ق ،) .ه   262 / 171  ) هّبش نبرمع  .ق ،) .ه   277 / 214  ) نسح نب  ییحی  .ق ،) .ه   256 / 172  ) راکب نبریبز  .ق ،) .ه   199  ) هلابز نبا 
دّمحم نیّدـلا  لامج  .ق ،) .ه   641 / 578  ) راّـجن نبا  .ق ،) .ه   535  ) یـسلدنا هیواعم  نب  نیزر  .ق ،) .ه   225 / 135  ) ینئادم دّمحم  نب 

نیّدـلادجم .ق ) .ه   826 / 727  ) یغارم نیّدـلا  نـیز  .ق ) .ه   765 / 698  ) يرطم هَّللادـبع  نیّدـلا  فـیفع  .ق ،) .ه   741 / 676  ) يرطم
( .ق .ه   902 / 821  ) يواخس .ق ،) .ه   817 / 720  ) يدابآزوریف

ِباتک شراگن  اب  هک  تسا  هنیدم  میقم  نایرـصم  زا  .ق ) .ه   911 / 844  ) يدوهمس نیدلارون  هنیدم ، ناسانـشراثآ  نیا  همه  عماج  یلو 
: نوچ یناسانش  هنیدم  سپس  .تشاذگ  راگدای  هب  ام  يارب  .ق  .ه  نرق 9  ات  ار  یعماج  لماک و  دنس  یفطـصملا » راد  رابخأب  افولا  ءافو  »

.دنتفرگ ار  وا  راک  هلابند  یجنزرب  و  .ق ) .ه   1070 / 1012  ) تیربک دمحم 

- اـه یناـمثع  نارود  رد  نآ  شرتـسگ  هنیدـم و  رهـش  نوزفازور  تارییغت  اـب  دنتـشاگن ، یـشهوژپ  راـثآ  نیا  رد  اـم  يامدـق  هک  هچنآ 
ات دوبن ، هدیاف  دیفم  نادنچ  يدوعـس - تموکح  تسخن  ههد  هس  رد  رهـش  ندش  هزینردم  هنیدـم و  راصح  نتـشادرب  زا  سپ  ًاصوصخ 
رد جردنم  یخیرات  تادنتـسم  قباطم  ار  هنیدم  دیدج  هرهچ  دنتـسناوت  میربب ، مان  نانآ  زا  مارتحا  اب  دیاب  قح  هب  هک  یناداتـسا  هک  نیا 

نانیا .دنیامن  میسرت  امدق  راثآ 
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: زا دنترابع 

یـشاوح رت و  یمیدق  نوتم  حیحـصت  اه و  باتک  فیلأت  اب  هک  رـساجلا  دـمح  ظفاح و  یلع  یـشاّیع ، میهاربا  يراصنا ، سوّدـقلادبع 
هنیدـم عبانم  راـب  لـهنملا و ...  برعلا ، ياـه : هّلجم  رد  یقیقحت  تـالاقم  راـشتنا  يرجهلا و  یبرح ، ماـما  ینادْـمَه ، ِراـثآ  رب  شزرارپ 

.دنتخاس ینغتسم  نانآ  زا  ار  ام  فّقوتم و  ار  ام  نارود  رد  سانش  قرش  نایبرغ  يزات  هّکی  دندومن ، رت  ینغ  ار  یسانش 

يراک دیزرو و  تلفغ  ریبج و ...  نبا  هطوطب ، نبا  ورسخ ، رصان  نوچ  یناحاّیـس  یناهج  راثآ  زا  تسیابن  هدرتسگ ، ِيداو  نیا  رد  هتبلا 
كرت برع ، رئاز  حاّیس و  اه  هد  اشاپ و  يربص  بّویا ) ، ) ینونتب بیبل  دّمحم  اشاپ ، تعفر  میهاربا  نوچ  ینمؤم  ناحاّیـس  اهدعب  هک  ار 

.تفرگ هدیدان  دندراذگ ، اج  هب  دوخ  زا  یناریا  و 

شور

هتشاد هجوت  یمالسا  مولع  زا  ملع  کی  ناونع  هب  یسانش ، هنیدم  زا  یـسیون  شیپ  هئارا  هب  باتک ، فیلأت  زا  شیپ  ّفلؤم ، لاح ، ره  هب 
شور نیا  .دمآ  لیان  یتاقیقحت  رظن  زا  صخشم  یـشور  هب  ات  دومن  یط  تاعلاطم  لوط  رد  ار  يددعتم  ياهریـسم  هار ، نیا  رد  .تسا 

هب هنیدـم  رهـش  رد  ار  دوـخ  ياـه  یـسررب  اـت  تشاد  یماو  ار  فـلؤم  هک  تسا  یـسانش  مالـسا  تاـعلاطم  رب  ینتبم  تسخن ، هلهو  رد 
رد یسانش  هنیدم  زا  رس  درب و  یپ  ثحبم  یگدرتسگ  هب  همانرفس ، ياشنا  نایرج  رد  یلو  .دروآ  رد  شراگن  هب  همانرفس  کی  تروص 

.دروآ

نآ رب  دش و  لقتنم  یسانش  هنیدم  میقتسم  عبانم  هب  ایفارغج  خیرات و  ثیدح ، هریـس ، یمومع  نوتم  زا  هک  تسا  یعیبط  شور ، نیا  رد 
.دیامن قیبطت  دقن و  ینیع  تاظحالم  تادهاشم و  اب  ار  هجرختسُم  تادنتسُم  ات  دومن  زاجح  هب  يددعتم  ياه  ترفاسم  ساسا 

تبقاع دومن و  يرپس  یسانش  هنیدم  عبانم  تادنتسم  امدق و  يارآ  حیحصت  هب  ار  قیقحت  ياه  لاس  زا  یمین  زا  شیب  تقباطم ، نیا  رد 
.دروآ رد  ریرحت  هتشر  هب  ار  باتک  نیا  هنیدم ، ِیفاقوا  هدنز  دانسا  تادهاشم و  اب  یخیرات  عبانم  زا  یقیفلت  نمض 

دومن و لیمکت  یطخ ، ياه  هخسن  رد  نیدامن  ياه  یشاقن  یمیدق ، ياه  سکع  اه ، هشقن  هب  یـسرتسد  اب  ار  تادهاشم  ریـس ، نیا  رد 
.دیدرگ وا  ِیسانش  هنیدم  يامنهار  باتک ، ثحابم  همه  رد  هک  دمآ ؛ لیان  یقیقد  ياه  سایقم  هب 

نیا لوبق  دنیامن ، لیمکت  ار  شهوژپ  نیا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دیدرت  نودب 
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.درک دنهاوخ  یّقلت  یسانش  هنیدم  تاّیرورض  زا  قیقحت  رما  رد  ار  اه  ترارم  اه و  یتخس 

ثحابم

هک تسا  یعیبط  تسا ، يرجه  تسخن  هدس  رد  هنیدم  رهش  یلـصا  تفاب  اب  ییانـشآ  یـسانش ، هنیدم  دصقم  هک  نیا  هب  رظن  نایاپ ، رد 
فیاوط یخیرات  ییایفارغج - ّتیعقوم  دربن ، ياه  نادیم  اهدجسم ، رباقم ، اه ، هاچ  اه ، هناخ  ِتخانش  هب  فوطعم  یملع  نینچ  ثحابم 

هک ییاه  هار  اه و ...  هوک  اهارحـص ، اه ، يداو  اه ، هّرح  لیبق  زا  ییایفارغج ؛ صاخ  قطانم  اه ، ینارنخـس  نایدوهی و  راـصنا و  برثی ،
ریسم هرخألاب  رهش و  ياه  هزاورد  دزاس ، یم  طبترم  دجن  زاجح و  طاقن  رگید  هب  ار  هنیدم  هک  ییاهریسم  دوش و  یم  یهتنم  هنیدم  هب 

.تسا مالسا  خیرات  زا  یمهم  ثداوح  هدنریگرب  رد  دراوم ، نیا  مامت  هک  تسا ؛ نایّکم  ریمایپ و  ترجه 

تسا و هتشاد  خیرات  لوط  رد  هک  یتارّوطت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  مالسا و  زا  لبق  ّتیعقوم  ههرب : هس  رد  تاعوضوم ، نیا 
.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  اهنآ  یلعف  ّتیعقوم  تیاهن  رد 

.تسا نآ  یخیرات  هدودحم  هک  هنیدم  رهش  يایفارغج  هن  یثحابم ، نینچ  هدودحم  هّتبلا 

ار ریـضن  ونب  عاقنیقونب و  هظیرقونب ، قدـنخ ، دـحا ، ِیخیرات  ییایفارغج - ّتیعقوم  اهنت  هن  هنیدـم ، رد  دربن  ياه  نادـیم  هراـب  رد  ًاـضرف 
، میلـسونب نطق ، لدـنجلاهمود ، لسالـس ، قـیوس ، ءاوـبا ، دـسألاءارمح ، ربـیخ ، كوـبت ، ردـب ، هـکلب  دـهد ؛ یم  رارق  ییاسانـش  دروـم 

یـسانش هنیدـم  ثحابم  تسرهف  رد  تسا - هدوب  هنیدـم  رهـش  ثداوح  اهنآ ، همه  یلـصا  زکرم  هک  زین - ار  عاقرلا  تاذ  قلطـصمونب و 
.دهد یم  ياج 

.ما هداد  صاصتخا  یسانش  هنیدم  ِیلک  ثحابم  زا  یتمسق  هب  ار  تادّلجم  زا  کی  ره  ما و  هتشاگن  دّلجم  رد 5  ار  ثحابم  نیا 

يایفارغج خـیرات و  مود ، دـّلجم  رد  دراد ، رارق  امـش  ناگدـید  ربارب  رد  نآ  گنر  لکـش و  تاعوضوم و  هک  لوا  دـّلجم  يانثتـسا  هب 
فیاوط یخیرات  ییایفارغج - تیعقوم  زین  موس ، دّلجم  رد  .تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ربمایپ  اب  دربن  ياه  نادیم  دیدج و  میدق و 

، اه تموکح  زا  یخیرات  مجنپ ، دّلجم  رد  هنیدـم و  هب  یهتنم  یمیدـق  ياهریـسم  ترجه و  ریـسم  مراهچ ، دـّلجم  رد  راصنا و  لیابق  و 
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  يدوعس  نادناخ  ندمآ  راک  يور  ات  لوا  هدس  زا  هنیدم  رهش  یخیرات  ثداوح  نادنمشناد و 
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اب هک  قیقحت  ياه  لاس  لوط  رد  دوخ  تاـساسحا  زا  تقادـص ، هب  ار  ناگدـنناوخ  مناوت  یمن  مرذـگب ، هک  ینـالقع  تامدـقم  نیا  زا 
: میامنن عّلطم  دوب ، هارمه  بیشن  زارف و  نارازه 

ار و تیونعم  رد  تقادص  عّرضت و  لب  اه ، هاگدجس  هن  ار و  هناخ  بحاص  لب  هناخ ، هن  هک  يرفـس  اما  تسا ، نم  همانرفـس  باتک  نیا 
.ما هدرک  وجتسج  ار  وا  ياپ  كاخ  لب  هنیدم ، زگره  هن  ار و  دّمحم  روضح  لب  هنیدم ، رهش  راثآ  هن 

، تسه هک  هچ  ره  زا  يا  هعومجم  تسا ! نم  یگدنز  نیا  مراگنب ؛ باتک  ما  هتساوخن  اریز  دیآ ؛ هدیدنسپ  راتسج  هک  ما  هدیـشیدنین  و 
.دیاب هک  هچ  ره  هن  دوب ؛ مناوت  هک  هچ  ره 

.تسا نم  یگدنز  هدش  هتخوس  تسا ، ماخ  رگا  و  ما ؛ هتخپان  نم  تسا ، هتخپ  رگا 

ار اه  ّتیندم  همه  راخ  شا  هنیدم  اب  هتفای و  لکـش  اهروضح  نیا  رد  هک  تسا ؛ نم  ياه  نتفای  ِنایاپ  ما ، هتفر  ریـسم  نیا  رد  هک  یهار 
.تسا هتفای  ریرح 

همه بولق  بهاذـم و  تاکرتشم  نابز  اب  منک و  ناداّقن  توعد  هک  درادـن  یلقع  یـساسا  مبلق  رد  باتک  نیا  دانتـسا ، نارازه  اـب  سپ 
.منک انث  ار  نآ  ِياوه  هک  دریگ  یمن  رب  رد  ار  یموق  صاخ و  بهذم  اهروشک ، نانمؤم 

.تسا قیرط  لیمکت  شیانث ، دقن و 

اـیفارغج و خـیرات و  رد  هن  .ناوـخ  یبرع  هن  مسیوـن و  یـسراپ  هن  منک : یم  فارتـعا  مـیادرف ، زورما و  تاـظحل  نـیرخآ  نـیا  رد  سپ 
، لاس لوـط 14  رد  هک  دـیهن  یماـع  يدرف  ياـپ  هب  تسا ، یـصقن  ره  رگا  هتنچ ! رد  يزیچ  فراـعم  زا  هن  مراد و  یتـسد  یـسیونراثآ 
، هنامز يوهایه  همه  نیا  نایم  زا  تساوخ  هدـناوخن ، سرد  هک  دـیهن  یناسنا  هتـساوخ  ياپ  هب  .دـشاب  شا  هیاـس  اـب  يا  هظحل  تساوخ 
هب ار  دوخ  ات  دنک ؛ ادـیپ  شرهـش  يوس  هب  يا  هنزور  هتخیر ، مهرد  ياه  ّتیندـم  اهرهـش و  هدـیچیپ ، ياهرنه  اه و  نّدـمت  گنهرف و 

.دناسر نتشیوخ 

1363 یفجن - رقابدّمحم  دّیس 
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هنیدم ياهدجسم  لوا : باتک 

ابق دجسم  مکی : لصف 

ترجه هاگرذگ  رد  ابق  فلا :
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: هک دنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  زین  وا  شردپ و  زا  مه  وا  نایبظ و  یبا  نب  سوباق  زا  هبیش  یبا  نب  نامثع  لبنح و  نبدمحا 

: هیلع لزنأ  .هرجهلاب و  رمأف  هکمب  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - ُلوسر  ناک  »

، يزوج مّیق  نبا   (2) رجح ، نبا   (1) ًاریِصَن » ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  ٍقْدِص َو  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  ٍقْدِص َو  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلقَو 
َلَخْدـُم ِیْنلِخْدَأ   » زا دارم  هک  دـنا  هدروآ  یتـیاور  هدـش  داـی  هیآ  لـیذ  رد  هداـتق  زا  ریثـک (5)  نب  لیعامـسا  ادـفوبا  یبـطرق (4) و   (3)

« ًاریِصَن ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا   » زا دوصقم  تسا و  هّکم  زا  ترجه  ٍقْدِص » َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  َو   » زا روظنم  تسا و  هنیدم  ٍقْدِص ،»
.دناد یم  راصنا  ار  ًاریِصَن » ًاناْطلُس  ، » ملسا نبدیز  زا  یتیاور ، رد  يذمرت  دشاب و  یم  مالسا  باتک و 

، نم هب  نادرگ و  جراخ  قدص  مدق  هب  لخاد و  قدـص  مدـق  هب  ارم  مور  اج  ره  اهلا ! راب  هک  نک  اعد  ام ، لوسر  يا  و  « ؛ 80 ءارسا : - 1
« .امرف اطع  دنشاب  مراکددم  رای و  مئاد  هک  ینارای  دوخ  بناج  زا 

ص 227 ج 7 ، يرابلا ، حتف  - 2
ص 55 ءزج 2 ، داعملاداز ، - 3

.نآرقلا ماکحأل  عماجلا  - 4
ص 226 ج 1 ، هیوبّنلا ، هریسلا  - 5
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نسحلا و ساّبع و  نبا  نع  حتفلل ، هّکم  یلإ  اهنم  ینجرخأ  هنیدملا و  ینلخدأ  هانعم  ّنأ  : » هک دراد  لوبق  (1) نایبلا » عمجم   » رد یسربط 
«. ریبج نبدیعس  هداتق و 

: دراگن یم  مّلـسو »- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - هرجه  باـب   » لـیذ  (2) يراخبلا » حیحـص  حرـشب  يراّسلا  داشرا   » رد ینالطـسق  و 
ًاموی و رـشع  هعـضب  نیرهـشب و  هبقعلا  هعیب  دـعب  ٍقْدِـص ...  َلَخْدـُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلقَو  یلاعت : هلوقب  کـلذ  یف  هل  ّلـجوّزع  هَّللا  نذإـب  »

يدوهمَس نیّدلارون  ناثّدحم ، نارّسفم و  بلاغ  دانتسا  هب   (3) هنیدملا .» یلإ  هّکم  نم  هل  نیبحاص  هریهف و  نبرماع  رکب و  یبأ  هباحصأ 
 « (6)6 « » راّجن نبا  ظفاح   » هچ رگا  .دنا  هتـسناد  هرّونم  هنیدم  ياه  مان  هلمج  زا  ار  ٍقْدِص » َلَخْدُم   » ریبعت یسیلفت (5)  لضفلاوبا  (4) و 

.تسا هدرکن  یحیرصت  نآ  هب 

زاغآ مالسلا  هیلع  بلاطوبا  نب  ّیلع  ِیگتـشذگدوخ  زا  اب  هک  ترجه - طیارـش  ریبدت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم ،
.درک تمیزع  فارطا  ياه  ناتسهوک  يوس  هب  دیدرگ و  جراخ  هّکم  زا  رّرقم ، ِبش  نامه  رد  دش -

رارق دانتـسا  دروم  ار  ماشه  نبا  هّیوبنلا » هریـسلا   » باتک رد  قاحـسا  نبا  ِنایب  دـقن ، هسیاقم و  هب  هّجوت  اب  اه و  باتک  نیرتمهم  ناـیم  زا 
: تسا هتسناد  نینچ  ار  ترجه  ریسم  عضاوم  يو  هک  میهد  یم 

- هحادجلا دـشک - يذ  حَـجرَم - جاحم - هجلدَـم  فِقل - هَجلْدَـم  افِْقل - هّرِملاهینث - راّرخلا - دـیدق - جَـمأ - نافـسُع - روثراغ - هکم -
- درجألا

.م پاچ 19561  رکفلاراد ، پاچ  ص 88 ، ءزج 15 ، - 1
ص 212 ج 6 ، - 2

لوسر يا  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دـهد و  یم  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  دروم  نیا  رد  ّلجوّزع - دـنوادخ - - » 3
تروص هبقعلا  ندرک  تیعبت  زا  سپ  زور  دنچ  هام و  ود  رما  نیا  و  نادرگ ، لخاد  قدص  مدق  هب  ارم  اهلا ! راب  هک : نک  اعد  هتـسویپ  ام ،

« .دندوب هنیدم ، هب  هکم  زا  ناشیا  مزالم  رگید ، رای  ود  هریهف و  نب  رماع  رکبوبا و  شنارای  تفریذپ و 
ص 8 ج 1 ، هفیرشلا » هدلبلا  هذه  ءامسا  یف   » لصف لیذ  رد  - 4

.ش پاچ 1360  ققحم ، يدهم  مامتها  هب  ص 268 ، نآرق ، هوجو  - 5
ص 10 اهنکس » نم  لّوأ  هنیدملا و  ءامسا  «، » لوسّرلا هنیدم  رابخا   » باتک رد  - 6
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.مئر نطب  رئاعلاهینث - جْرَعلا - هَحاقلا - دیبابعلا - ملساذ -

.دراد قاحسا  نبا  هتفگ  اب  ییاه  توافت  هک  دنا  هدرک  هئارا  يربکلا » تاقبّطلا   » رد ار  يرگید  تیاور  دعس ، نبا  يدقاو و 

لقتسم یشخب  زاجح ، نیمزرـس  رد  فلؤم  ییایفارغج  ياه  شواک  اب  مأوت  ناخّروم ، ناناد و  یفارغج  هتفگ  تایاور و  عماج  یـسررب 
( ابق ترجه /(  هاگلزنم  نیرخآ  فصو  حرش و  نآ  دصقم  هک  رـصتخم ، لاقم  نیا  رد  نخـس  لاجم  تسا و  باتک  نیا  یتآ  لوصف  زا 

.دشاب یمن  تسا ،

دّمحم هک  دـندقتعم   (1) يربکلا » تاـقبطلا   » رد دعـس  نبا  و  یفطـصملا » فرـش   » رد يزوج  نباو  يرهـشقالا » هضور   » رد یبلک  نبا 
دانـسا هب  یبوقعی  یلو  .دـش  اـُبق  دراو  عیبر ، هدزاود  اـی  لّوـألا  عـیبر  مراـهچ  هبنـشود ، زور  مّلـس  و  هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر 

تبث خیراتلا »  » رد ار  نآ  هتشاد و  یسرتسد  تسا ، لّوألا  عیبر  مهدزاود  هبنشجنپ  ای  لّوألا  عیبر  متشه  هبنـشود ، زور  دّیؤم  هک  يرگید 
هریـسلا  » رد ساـّبع  نبا  ثیدـح  نیا  هب  تسا و  هبنـشود  زور  لوبق  رب  ینتبم  ناـقّقحم ، ناـخّروم و  رتـشیب  هدـیقع  هچرگا  .تسا  هدرک 

لخد نینثـإلا و  موـی  هّکم ، نم  جرخ  مّلـسو - هلآو ]  ] هـیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  ّنإ  : » هـک دـنا  هدروآ  رواـب   (2) ریثـک » نبا  هیوبنلا 
، هبنـشود زور  رد  اُبق  هب  ربمایپ  دورو  هک  دراد  مزج  فلتخم ، دیاقع  دقن  نمـض  ینوریب (4)  ناحیروبا  یلو   (3) .نینثإلا » موی  هنیدملا 

.تفریذپ قّقحت  لّوألا  عیبر  متشه 

نیرجاهم نابزیم  ابُق  ب :

: دسیون یم  يومح (5)  توقای 

«. يراصنا فوع  نب  ورمع  ونب   » تنوکس ّلحم  تسا و  هدوب  یهاچ  مان  لصا  رد  اُبق 

ص 227 ج 1 ، - 1
ص 256 ج 1 ، - 2

« .دندش دراو  هنیدم  هب  هبنشود  زور  جراخ و  هکم  زا  هبنشود  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگربمایپ  - » 3
.م مامتها 1923  نلرب ، پاچ  ص 330 ، هیلاخلا ، نورقلا  نع  هیقابلا  راثآلا  - 4

ص 301 ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  - 5
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.دوش یم  هدناوخ  رصق  ّدم و  اب  هک  هوبق » : » دنا هتفگ  تغل  لها  زا  یضعب 

.دناوخ ءآبق »  » ار نآ  دیاب  هک  دوب  دقتعم  درک و  یم  عنم  ار  نآ  ِرصق  تئارق  يربکلا » : » دیوگ یم  ضایع 

یه و  : » هک دهد  یم  رظن  دوخ  و  ٌروصقم » وه  ءابق ، : » دوب دقتعم  يو  هک  دـنک  یم  هراشا  دـمحا » نب  لیلخ   » يأر هب  يدابآ (1)  زوریف 
«. اهب هیرقلا  تفرع  كانه  ٍرئب  مسا  لصألا  یف 

ناناد یفارغج  روهشم  نایب  نیا  ینیوزق (2)  تسا و  لصو  عمج و  يانعم  هب  نآ  تسا و  هدش  قتـشم  هوبق  زا  ابق  دـیوگ : یم  هفینحوبا 
نرق لّوا  همین  رد  هک  ص 264 ،) « ) برعلاهریزج هفص   » رد ینادْمَه  .هنیدـم (3)  یلیم  ود  رد  تسا  يا  هیرق  مان  ابق  هک  هدروآ  داـی  ار 

: دسیون یم  هتسناد ، برثی » ضرا   » هلمج زا  ار  ابق  تسا ، هدرک  فیلأت  يرجه  موس 

« .علس ناحطب و  قیقعلا و  دحاو و  ءاضفلا  ابق و  هنیدملا و  برثی ؛ ضرأ  »

برثی و ناناملـسم  ابق ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ندیـسر  زا  لبق  هک  تسا  نیا  دنراد ، هیرظن  قافّتا  نآ  رب  ناخّروم  هچنآ 
.دندرک یم  يرامش  هظحل  شمودق  راظتنا  رد  زور  ره  دندوب و  هدش  علّطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دمحم  ترجه  زا  ابق  لها 

: تسا هتسناد  قاحسا » نبا   » تیاور ار  یخیرات  زارف  نیا  دنس  هیاهّنلاو » هیادبلا   » رد ریثک  نبا 

هَّللا لوسر  دّمحم  هباحـص  زا  يا  هّدع  لوق  زا  هدعاس ، نب  میوع  نب  نامحّرلادبع  زا  ریبز ، نبهورع  زا  رفعج ، نبدّمحم  زا  قاحـسا  نبا 
: دننک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب میدش و  یم  جراخ  لزنم  زا  حبص ، ییانـشور  زا  لبق  هزور  همه  شمدقم  راظتنا  رد  میدینـش ، هّکم  زا  ار  لوسر  ترجه  ربخ  یتقو  »
يامرگ لّمحت  ات  میدنام  یم  ردقنآ  .میتسشن  یم  راظتنا  هب  میدروآ و  یم  اج  هب  اجنآ  رد  ار  یهاگحبص  زامن  میتفر و  یم  هّرَح  تمس 

 ...« اهزور زا  يزور  هک  نیا  ات  میتشگ ؛ یم  زاب  هناخ  هب  دش و  یم  نکمم  ریغ  هّرح  ِباتفآ 

ص 323 هباطملا ، مناغملا  - 1
ص 103 دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ  - 2

.رتم ای 3218  رتم   3946 / 3 لیم /  2 - 3
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: دراگن یم  يزوج (1)  میق  نبا 

اهدیجمت هطاحا و  ار  وا  ناشـصالخا  نازیم  هب  هدمآ ، يونعم  قوش  دـجو و  هب  مالـسا  لوسر  مودـق  زا  ربکا ، هَّللا  نتفگ  اب  ناناملـسم  »
: دیدرگ لزان  ربمایپرب  هیآ  نیا  هک  نیا  ات  دندرک ؛

ياه باتک  رد  دوجوم  دانسا   (2) ٌریِهَظ » َِکلذ  َدـَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُحـِلاص  ُلیِْربِج َو  ُهالْوَم َو  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاـظَت  ْنِإ  َو  ... 
لزنم رد  ابق ، هب  دورو  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم ، هک  دنک  یم  دییأت  ار  قاحـسا  نبا  هتفگ  نیا  ثیدـح ، هریس و 

.دیزگ یم  تماقا  لحر  همثیخ » نبدعس   » هناخ رد  نارای ، اب  رادید  تهج  تاقوا ، زا  يرایسب  رد  دیزگ و  تماقا  مْدِه » نب  موثلک  »

هناخ دعـس ، هناخ  هنیدـم ، ياه  هناخ  کن :  (3) تسا .» نیمه  زین  اـم  دزن  حیحـص  تیاور  : » هک هداد  رظن  صوـصخ  نیا  رد  دعـس  نـبا 
.موثلک

عّمجت هاگیاپ  نیتسخن  نیرتمهم و  تروص  هب  نیرجاهم ، نآ  بقاعتم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  دورو  زا  سپ  ابق ، هیرق 
رگید ابق  .تفرگ  رارق  میقتـسم  يربهر  تحت  زکرمتم و  يونعم ، هدـنکارپ  يورین  دـمآ و  رد  یندـم  راصنا  یّکم و  رجاـهم  ناناملـسم 

دیحوت و ِيونعم  هاگیاپ  نیا  .دوب  هدش  ینعم  هدام و  شخب  تدـحو  قوش ، نامیا و  .دوبن  درـس  شوماخ و  ییاتـسور  ناناملـسم  يارب 
اه تشادرب  همه  اب  ار  ترجه  دیدرگ و  ّبترتم  ترجه  رب  هک  دش  يراثآ  همه  ماگـشیپ  ترجه ، هاگلزنم  نیرخآ  ای  تدحو ، قارـشا 

روآدای ار  نآ  تخاس و  نامأوت  ابق  اب  ار  مالـسا  رد  يراذگ  خیرات  ساسا  ترجه ، .دومن و  ابق  مان  شخب  تنیز  شدّدعتم ، فیراعت  و 
تیونعم ایفارغج و  خیرات و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم ، دورو  زور  نیتسخن 

ص 54 ج 2 ، داعملا ، داز  - 1
نامیا و اب  حـلاص  نادرم  نیما و  لیئربج  تسوا و  نابهگن  راـی و  دـنوادخ  زاـب  دـینک ، قاـفتا  وا  رازآرب  مه  اـب  رگا  و  « ؛ 4 میرحت : - 2

« .دنتسه وا  راکددم  رای و  قح  ناگتشرف 
ص 240 ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 3
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لزانم و ابق ، رد  دـنچ  یماّیا  فّقوت  اـب  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  .دیشخب (1)  عیفر  یهاگ  هولج  یمالـسا 
رگید نتـسویپ  تیعقوم و  تخانـش  ّطلـست و  ناـنیمطا و  لوـصح  زا  سپ  اـت  دـشاب ؛ هتـشاد  رظن  ریز  ار  برثـی  رواـجم  يدوـهی  لـیابق 

.دنک تکرح  برثی  يوس  هب  نیرجاهم ،

مالسا دجسم  نیتسخن  ابق ، پ :

یم یهلا  مکح  ار  نآ  هک  يا  هدارا  ساسا  رب  ات  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  اُبق ، رد  تماقا  ِهاتوک  ماّیا  رد 
باتک و لها  رگید  ناس  هب  ات  دنک ؛ عوضخ  میلست و  لها  هاگرارق  و  دابع ، ِهاگدجس  ار  نآ  دهن و  انب  ناکم  نیا  رد  يدجسم  تسناد ،
عّمجت و هلیـسو  یناسفن ، شیالآ  يرـشب و  نیرفآرورغ  شیارآ  ره  زا  رود  ار  یّلحم  ناسنا ، ینید  حور  زاین  نایدا و  ِیگـشیمه  ّتنس 

.دنادرگ ادخ  تدابع  ّتیدوبع و  قیرط  رد  ناناملسم ، یلّقعت  ياهورین  دنلب و  ياه  حور  لّکشت 

.دوب هدش  هداهن  اوقت  رب  نآ  ساسا  هک  دیدرگ ، ابق  رد  يدجسم  يانب  همّدقم  ینید ، ياوقت  رب  ینتبم  ِمیمصت  نیا 

يدوهمـس (2) نیّدـلارون  .دـنرادروخرب  صاخ  ِیقفا  مه  کی  زا  اه ، تیاور  یمامت  نیماضم  هک  دـهد  یم  ناشن  عوجر ، دروم  عبانم 
: تسا هداد  رارق  دانتسا  دروم  نینچ  تسا ، هنیدم  ییایفارغج  عبانم  همه  روهشم  هک  ار  هلابز  نبا  ِنایب 

و هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  هنم  هذخأف  .سبیل  رمتلا  هیف  طسبی  يذلا  ُعضوملا  ُدبرملا  ٌدبرم و  ءابقب  مدـهلا  نب  موثلکل  ناک  «و 
(3) ًادجسم .» هانب  هسّسأف و  مّلس -

باب 4؛ باتک 2 ، يراخب ، حیحص  نینچمه  و  باب 9 ؛ باتک 46 ، باتک 39 ؛ باب 49 ؛ باتک 23 ، ننس ،» ، » یئاسن کن : نینچمه  - 1
باتک 33 باتک 53 ؛ باتک 44 ؛ باتک 36 ؛ ملسم ، حیحص  زین : باتک 64 و  باتک 63 ؛ باتک 62 ؛ باتک 61 ؛ باتک 56 ؛

ص 250 ج 1 ، یفطصملا ، راد  رابخأب  افولا  ءافو  - 2
دـنتفرگ و يو  زا  ار  اجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگربمایپ  تشاد ، اـمرخ  ندرک  کـشخ  يارب  ییاـج  اـبق  رد  مدـه  نب  موثلک  - » 3

« .دنتخاس دجسم 
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زا هنیدـملا - یلا  هباحـصأ  یبـّنلا و  هرجه  باـب  ثیدـح 3906 ، راصنألا ، بقانم  باـتک  حیحـص ،»  » رد يراـخب  ماـما  هک  یثیدـح  رد 
: هک تسا  هدرک  دییأت  ار  هلابز  نبا  لوق  نیمه  دنک ، یم  لقن  ریبز  نبهورع 

سّسا يذلا  دجسملا  سّـسأ  هلیل و  هرـشع  عضب  فوع  نب  ورمع  ینب  یف  ثبل  مّلـسو ... - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دّمحم  »
یف ءابق  دجسم  سّـسأ  و   »... (2) هیوبّنلا » هریّـسلا   » رد هورع ، زا  يرهز - تیاور  هب  اـی  (1) و  هَّللا »...  لوسر  هیف  یّلـص  يوـقّتلا و  یلع 

«. ماّیألا کلت 

نیّدـلارون دانتـسا  دروم  هک  ساـّبع ، نبا  زا  دـئاع  نبا  تیاور  هدروآ و   (3) هّیوبنلا » هریـسلا   » رد قاحـسا  نبا  هک  هچنآ  اب  ثیدـح  نیا 
نم هضورلا   » رد هک  نیـسح ، نب  ّیلع  زا  ّبیـسُم  نبدیعـس  ثیدح  هتفرگ و  رارق   (4) یفطـصملا » راد  رابخأب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس 

.دراد لماک  تقباطم  هدش ، دراو  یسلجم  ِراونألاراحب »  » و یفاکلا »

هتشاد تّمه  دجـسم  يانب  هب  راصنا ، نیرجاهم و  رگید  اب  شودمه  دوخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
دنا هدرک  لقن  ار  یثیدح  نامعن » تنب  سومش   » زا ریبکلا »  » رد یناربط  (5) و  هباط » ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا   » رد يدابآزوریف  .تسا 

: تفگ هک 

وأ رجحلا  ذخأی  هتیأرف  ءابق ، دجسم  دجسملا ؛ اذه  سّـسأ  لزن و  مدق و  نیح  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یلإ  ُترظن  »
نم لجرلا  یتأیف  هتّرُس ، وأ  هنطب  یلع  بارتلا  ضایب  یلإ  رظنا  هرجحلا و  ُهَرَصْهَی  یّتح  هرخّصلا 

داهن و ناینب  دـش ، داـجیا  يراـکزیهرپ  يوقت و  ساـسا  رب  هک  ار  يدجـسم  دـش و  راگدـنام  یتدـم  فوع  نب  ورمع  ینب  هلیبق  رد  - » 1
« .دروآ ياج  هب  زامن  دجسم ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگربمایپ 

ص 267 - 2
ص 494 ج 1 ، - 3
ص 250 ج 1 ، - 4

ص 329 - 5
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نم حلفأ  : » هحاور نبا  تیاور  هب  (1) و  هسّسأ .» یتح  هلثم ، ذخ  .ال  لوقیف : کِفکا ، ینِطعا  هَّللا  لوسر  ای  یّمأ  یبأب و  لوقی : هباحصأ و 
 ...«. ادجاسملا جلاعی 

هتفگ هَّللادـبعوبا  ماـما  هک : میناوخ  یم  هدروآ و  راـمع » نبهیواـعم   » قیرط زا   (2) یفاـکلا » نم  عورف   » رد ینیلک  هک  نـیا  کـش ، یب 
نیرت نمؤم  انب ، نیا  رامعم  ًاساسا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  موی » لّوأ  نم  يوقّتلا  یلع  سّـسُأ  يذـّلا  دجـسملا  ّهنإف  ءابق ، دجـسم  : » تسا

رد ییانب  نینچ  يونعم  تمظع  فراع  میهاوخب  رگا  هک  اجنآ  اـت  تسا ؛ هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  ینعی  ناـمدرم ؛
: دیامرف یم  هک  میروآ  رظن  رد  ار  هبوت  هروس  زا  ياه 107 و 108  هیآ  دیاب  میوشب ، مالسا 

انب ار  دجـسم  نیا  هک  راصنا ، نیرجاهم و  نأش  رد  .ِهِیف (3) و  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يَْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  ًادـَبَأ  ِهِیف  ْمُقَتَال 
: دیوگ یم  دندییاس ، كاخ  رب  یناشیپ  نیملاعلا  ّبر  تدابع  هب  نآ  رد  دنداهن و 

: نآرق دّدجم  دیکأت  هب  .َنیِرِّهَّطُْملا (4) و  ُّبُِحی  ُهَّللا  اوُرَّهَطَتَی َو  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاَجِر  ِهِیف 

(5) ٍناَوْضِر ....  ِهَّللا َو  ْنِم  يَْوقَت  یَلَع  ُهَناَْیُنب  َسَّسَأ  ... 

ار وا  .دـیامن  انب  ار  نآ  ات  داهن  ابق  دجـسم  دجـسم  نیا  هب  مدـق  هک  یماگنه  مدـنکفا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  یهاگن  - » 1
دور یم  شکیدزن  هباحص  زا  يدرم  دوب ! هتسشن  شندب  سابل و  يور  رب  كاخ  هنوگچ  درک و  یم  لمح  رجآ  گنس و  هنوگچ  مدید 
نینچ زین  وت  ریخ ، دهد : یم  خساپ  هدب ، نم  هب  يراد  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  وت ! يادـف  مردام  ردـپ و  یمارگ ، ربمایپ  يا  دـیوگ : یم  و 

« .مینک انب  ار  دجسم  نیا  ات  نک  لمح  ییاهرجآ 
ص 56 ج 4 ، - 2

انب مکحم  اوقت ، هیاپ  رب  لوا  زا  شناینب  هک  ابق  دجـسم  نامه  هک  راذـگم  ماگ  اه  نآ  دجـسم  رد  زگره  ام ، لوسر  يا  « ؛ 108 هبوت : - 3
 ....« ینک زامن  هماقا  نآ  رد  هک  نیا  رب  تسا  رتراوازس  هدیدرگ ،

ار بّذـهم  كاپ و  نادرم  ادـخ  دـنیآ و  رد  دنتـسه ، دوخ  سوفن  بیذـهت  قاتـشم  هک  یکاپ  نادرم  دجـسم ، نآ  رد  « ؛ 108 هبوت : - 4
« .دراد یم  تسود 

 ....« تسا بلاط  ار  قح  ياضر  هدرک و  سیسأت  یتسرپ  ادخ  اوقت و  ضرغ  هب  ار  يدجسم  هک  یسک  ایآ  109 ...« ؛ هبوت : - 5
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نیرتمهم زا  یکی  مالسا - دجسم  نیلّوا  ابق - دجسم  ّتیمها  تلیضف و  رد  دنچ  یثیداحا  اب  هارمه  هدشدای ، تایآ  لوزن  نأش  ریـسفت و 
دانتسا هب  ناخّروم ، ناسیون و  هریس  نارّسفم و  مومع  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ترجه  لوا  لاس  خیرات  لئاسم 

هللا یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  تایح  ورملق  رد  اهنت  هن  هجوت  نیا  دنا و  هتشاد  لوذبم  یّصاخ  هّجوت  نآ  یسررب  حرـش و  هب  لاوقا ، رگید 
نایم رد  ار  نآ  هک  تسا ؛ یمالسا  ینید  هدیقع  رد  ابق  دجسم  يونعم  تمظع  نابیتشپ  لب  تسا ، رادروخرب  هژیو  یتّیمها  زا  هلآ  هیلع و 

: تسا هدیشخب  یناحور  یتّیدبا  ناناملسم ،

هدرک و هراشا  تسا ، تاـیاور  زا  هورگ  هس  رب  ینتبم  هک  یـساسا ، هیرظن  ود  هب  هبوت ، هروس  ات 109  تایآ 107  ریسفت  رد  نارّسفم  - 1
: دنا هداد  رارق  لیلحت  دقن و  دروم  ار  نآ 

؟ تسا دجسم  مادک  يَْوقَّتلا » یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل   » هک نیا  تخانش  رد  یتایاور  لّوا ، هورگ 

رد ملسم  (1) و  هّوبّنلا » لئالد   » رد یقهیب  هکنانچ  تسا ؛ یبّنلا » دجـسم  ، » دجـسم نیا  زا  دارم  هک  دننک  یم  تیاکح  نآ ، زا  یکرادـم 
.دـنا هدرک  کّـسمت  دـنک ، یم  تیاور  وا  زا  دیعـسوبا  هک  يردـخلا  دیعـس  یبا  نبا  زا  یثیدـح  هب   (2) ننـس »  » رد یئاسن  و  حیحـص » »

: تسا رارق  نیا  زا  تیاور 

- هَّللا لوسر  دجسم  وه  رخآلا  لاق  ءابق و  دجسم  وه  ٌلجر  لاقف  ٍموی ، لّوأ  نم  يوقّتلا  یلع  سّسأ  يّذلا  دجـسملا  یف  نالجر  يرامت  »
لیذ یقـشمد (4)  يوون   (3) اذـه »! يدجـسم  وه  مّلـسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لاـقف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص 

: دراگن یم  هدش  دای  تیاور 

.لوسّرلا دجسم  لصف  ج 1 ، - 1
.يدنس ماما  هیشاح  ص 26 ، یناث ، ءزج  - 2

ربمایپ .دندرک  یم  لدـج  ثحب و  مه  اب  درم  ود  دـیدرگ ، انب  يراکزیهرپ  اوقت و  ساسا  رب  لوا  ياهزور  زا  هک  يدجـسم  هراب  رد  - » 3
« .تسا نم  دجسم  دجسم ، نیا  دندومرف : ادخ 

107 صص 109 - ج 6 ، يراسلاداشرا ، هیشاح  رکفلاراد ، پاچ  .ق  .ه   1383 رصم ، پاچ  ملسم ، حیحص  حرش  یف  جاهنملا  - 4
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« .نآرقلا یف  روکذملا  يوقّتلا  یلع  سّسأ  يّذلا  دجسملا  ّهنأب  ٌصن  اذه  »

هتفگ نسح  نب  ییحی  هکنانچ  تسا ؛ ابق  دجسم  يوقتلا ،» یَلَع  سـسأ   » دجـسم زا  روظنم  دیوگ : یم  هک  تسا  یتادنتـسم  مود ، هورگ 
: تشاگن نینچ  هنیدملا » رابخا   » رد ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

- مّلسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - ّنإ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  هّدج  نع  هیبأ  نع  هَّللادبع  نب  یَـسیع  باّهولادبع ...  نبرکب  انثّدح  »
هَّللادبعوبا زا  لقن  هب   (2) یفاکلا » نم  عورف   » رد ینیلک  (1) و  ءابق .» دجسم  وه  موی  لّوأ  نم  يوقتلا  یَلَع  سّسأ  يذلا  دجـسملا  لاق :

: تسا هتشون 

قیرط زا  هک  يدّدعتم  ثیداحا  هب  هّجوت  اب  ساسا و  نیا  رب   (3) موی »...  لّوأ  نم  يوقّتلا  یَلع  سّسأ  يّذلا  دجسملا  ّهنإف  ءابق ، دجسم  »
لیذ  (4) يراخبلا » حیحـص  حرـشب  يرابلا  حتف   » رد ینالقـسع » رجَح  نبا   » نایب تسا ، هدش  هدروآ  یمالـسا  بهاذـم  نایوار  هلـسلس 

: هک دشخب  یم  نانیمطا  ار  ام  ، 3908 ثیدح 3906 /

دجسم ّهنأ  یضتقی  ٍموَی » لّوأ  نِم  : » هلمج هک  دنک  یم  دییأت  زین  یلیهس   (5) هیآلا .» رهاظ  وه  ءابق و  دجسم  دارملا  ّنأ  یلع  روهمجلاف  »
(6) هرجهلا .» رادب  ّیبّنلا  ّلح  ٍموی  لّوأ  یف  ناک  هَسیسأت  ّنأل  ءابق ،

هدومرف ادـخ  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  شدـج ، زا  شردـپ ، زا  هَّللادـبع  نب  یـسیع  باهولادـبع ...  نب  رکب  - » 1
« .تسا ابق  دجسم  دش ، هداهن  انب  يراکزیهرپ  اوقت و  ساسا  رب  زور  نیلوا  زا  هک  يدجسم  تسا :

.جحلا باب  ص 560 ، ج 4 ، - 2
« .تسا هدش  هداهن  انب  اوقت  ساسا  رب  زور ، نیتسخن  زا  هک  تسا  يدجسم  ابق ، دجسم  - » 3

ص 245 ج 9 ، - 4
« .دراد تلالد  نآ  رب  زین  هیآ  تسا و  ابق  دجسم  نامه  روظنم  هک  دنتسه  هدقع  نیا  رب  تیرثکا  - » 5

مدـق ترجه  نیمز  رب  ادـخ  ربماـیپ  هک  دوـب  يزور  نیلّوا  اـب  ناـمزمه  نآ  ناـمتخاس  اریز  تسا ؛ هدوـب  اـبق  دجـسم  زور ، نیلوا  زا  - » 6
.ذخأم نامه  يرابلا ، حتف  کن : .دنداهن »
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هدیقع هب  اریز  تسا ؛ یبّنلادجسم  ابق و  دجـسم  ود  ره  نأش  رد  هدش  دای  تایآ  دیوگ : یم  هک  تسا  يدنتـسم  ياه  هتفگ  موس ، هورگ 
انب اوقت  ساسا  رب  ترجه ، ِتسخن  ياهزور  رد  دجـسم  ود  ره  هک  تسا  نشور  دنا ، هدروآ  يور  تادنتـسم  نیا  هب  هک  یناگدـنهوژپ 

هاگدید زا  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  هیآ ...  زا  شخب  نیا  هچ  رگا  دشاب ؛ یم  تایاور  هورگ  ود  ره  عماج  هّیرظن ، نیا  دـنا و  هدـش 
تلزن : » هک دنک  یم  دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  وا  هریرهوبا و  زا  ننُس »  » رد دوادوبا  تسا و  ابق  نارّـسفم ، بلاغ  هناقّقحم 

هب روکذـم  هیآ  لیذ   (2) نآرقلا » ماکحأل  عماـجلا   » رد یبطرق  هَّللادـبع  وبا   (1) ءاـبق .» لـهأ  یف  اوُرَّهَطَتَی ...  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاـجِر  ِهِیف  ... 
هب دـینک  عوجر  نینچمه   (3) ءابق .» دجـسم  وهف  نیرّهطتملا ، لاجرلا  یـضتقی  فرظلا  ریمـض  : » دیوگ یم  هتـسج ، کّسمت  هیف »  » هملک

دّمحم زا  یثیدح  نآرق ، يانثتسا  هب  - 2 (5) نآرقلا .» ریسفت  یف  نایبلا  عمجم   » رد یسربط  (4) و  هیاهّنلا » هیادبلا و   » رد ریثک  نبا  مالک 
تلیضف رب  يرگید  دنس  هک  هدش  هتشون  مالسا  خیرات  هریـس و  ثیدح و  روهـشم  نیتسخن و  عبانم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

: تسا یمالسا  هدیقع  رد  ابق  دجسم  يونعم 

نبدـمحا دنـسم   » و دعـس ،) نبا   ) لوا ءزج  يربکلا ،» تاقبطلا   » مجنپ و باتک  هجاـم ،» نبا  ننـس   » مود و باـتک  يذـمرت ،» ننُـس   » رد
دّدعتم هلـسلس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  زا  ریبکلا »  » رد یناربط  و  هنیدـملارابخا »  » رد هلابز  نبا  هّبـش و  نبا  موس و  وزج  لبنح ،»

: دومرف هک  دنا  هدرک  تبث 

ّمث هتیب  یف  رّهطت  نم   » ای هرمع » لدعک  ناک  هیف  یّلـص  نَم   » ای هرمعک » ءابق  یف  هالـصلا   » ای  (6) هرمع » لدعک  ءابق  دجسم  یف  هالّـصلا  »
رجأک هل  ناک  هالص ، هیف  یّلصف  ءابق  دجسم  یتأ 

.تسا هدش  لزان  ابق  مدرم  هرابرد  دنتسه » دوخ  سوفن  بیذهت  قاتشم  هک  یکاپ  نادرم  دجسم  نآ  رد   » هیآ - 1
ص 258 ج 8 ، - 2

« .تسا ابق  دجسم  نآ  تسا و  هّزنم  كاپ و  نادرم  هتسیاش  لحم ، تیهام  - » 3
ص 209 ج 3 ، - 4

.م رکفلاراد 1956  پاچ  صص 143 و 144 ، ءزج 10 ، - 5
« .دراد هرمع  رجا  ابق ، دجسم  رد  ندناوخ  زامن  - » 6
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اذه یتأی  یّتح  جرخ  نَم   » ای  (2) هرمع » لدع  هل  ناک  نیتعکر ، هیف  یّلصف  ءابق  دجسم  ءاج  ّمث  ءوضولا  غبسأف  أّضوت  نَم   » ای  (1) هرمع »
یم يرّرکم  ياهدای  ثیداـحا  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یتیاور  عباـنم  رد   (3) هرمع .» لدـع  هل  ناک  هیف  یّلـصف  ءابق  دجـسملا 

زا ریرج ، زا  هَّللادبع ، زا  نسح ، زا  یلع ، زا  رایزهم ، نب  میهاربا  زا  يریمض ، نب  دمحم  یبا  زا  هرایّزلا » لماک   » رد هلمج  نآ  زا  میناوخ ؛
.تسا هداد  رارق  دانتسا  دروم   (4) راونألاراحب »  » رد ار  نآ  یسلجم  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  هَّللادبعوبا 

اب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  راصنا ، رانک  رد  نیرجاهم  رارقتسا  هنیدم و  هب  ابق  زا  ربمایپ  ترجه  ابق و  دجسم  يانب  زا  سپ 
ره رد  هشیمه ، دـشن و  هدـیرب  ابق  دجـسم  زا  کلذ  عم  دوب ، هداد  رارق  ینید  ياه  ّتیلاّعف  همه  هاگیاپ  ار  یندـم  دجـسم  هک  نآ  دوجو 

هتسیاب هتسیاش و  ّتنس  ار  نآ  هب  لمع  دومرف و  یم  زاربا  رفاو  یقوش  لیم و  ابق ، رد  تدابع  زامن و  ترایز و  هب  تفای ، یم  هک  یتصرف 
.تسناد یم  یناملسم  نافرع  هار 

هیف یّلُصیف  ًایشام ، ًابکار و  ءاُبق  یتأی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا - ناک  : » تسا هدمآ  رمع  نبا  زا  ملسم  يراخب و  حیحص »  » رد
«. ًایشام ًابکار و  تبس  ناک  ءابق  دجسم  یتأی  ناک  : » هک تسا  هدروآ  ظفل  نیا  اب  ار  ثیدح  یئاسن »  » (5) و نیتعکر .»

ّمها رد  دـنا ، هدرک  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دـیاقع  رد  ار  يروظنم  نومـضم و  نینچ  هک  ییاه  هدروآ  رگید  ثیدـح و  نیا 
.تسا (6) هدیدرگ  تبث  تبس » ّلک  ءابق  دجسمل  رمع  نبا  و  ّیبّنلا ، هرایز   » ناونع تحت  ّتنس ، ثیدح  عبانم 

« .دوش یم  شبیصن  هرمع  رجا  دناوخب ، زامن  اجنآ  رد  دیآ و  دجسم  هب  سپس  دیامن ، زیمت  كاپ و  ار  دوخ  شلزنم ، رد  هک  یسک  - » 1
رجا دروآ ، ياج  هب  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  دروآ و  يور  دجسم  يوس  هب  سپس  دریگب  وضو  حیحص  لماک و  روط  هب  هک  یسک  - » 2

« .دوش یم  شبیصن  هرمع 
« .دوش یم  شبیصن  هرمع  رجا  دناوخب ، زامن  نآ  رد  دنک و  ابق  دجسم  نیا  هب  ندمآ  دصق  هک  یسک  - » 3

.متفه باب  رازملا ،»  » لصف ص 212 ، ج 2 ، - 4
« .دروآ یم  اج  هب  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  دمآ و  یم  ابق  دجسم  هب  هراوس  هدایپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 5

«، ننـس  » رد یئاسن  باتک 11 و  دوادوبا ،» ننـس   » باتک 15 و ملسم ، حیحـص »  » باتک 20 و يراـخب ، حیحـص »  » رد هلمج  نآ  زا  - 6
، یسلایط دنسم »  » ءزج 2 و دمحا ، دنسم »  » مراهچو و لّواءزج  دعس ، نبا  يربکلا ،» تاقبّطلا   » باتک 9 و کلام ، أطوملا ،»  » باتک 8 و

ص 68 ج 3 ، يرابلا ،» حتف   » رد ینالقسع  رجح  نبا  زا  نینچمه  ثیدح 1840 ؛
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ابق دجسم  يانب  ت :

هک ییاه  هعسوت  اه و  تّمرم  اهرییغت و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  تایح  نامز  رد  ابق  دجسم  یسدنه  لکش  ّتیعقوم و 
: مینک هّجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یلئاسم  ّمها  زا  تفریذپ ، تروص  نآ  رب  زاجح  خیرات  لوط  رد  اهدعب 

تایاور و هلبق ، تهج  رییغت  زا  دعب  بارحم ، ّلحم  هبعک و  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  لّوحت  زا  لبق  ابق ، دجـسم  بارحم  ّلحم  نییعت  رد 
یم هظحالم  هک  ییاه  توافت  .دنرادن  مه  اب  ینادنچ  فالتخا  ًاعومجم  هک  تسا ؛ هدـش  دـقن  لقن و  ربتعم  ذـخآم  رد  یفلتخم  تارظن 
نیا اب  .تسا  هدـش  دـجوم  ار  یتاهابتـشا  هدوبن ، ابق  دجـسم  یّلحم  ینیع و  تاعلاطم  رب  ینتبم  اهرظن  بلاـغ  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  دوش ،

يراودا ياه  هشقن  هب  هّجوت  اب  دجسم و  يانب  ّلحم  رد  ریقح  طّسوت  اهنآ  قیبطت  لاوقا و  يدنب  عمج  اه و  ییاسانـش  هعومجم  زا  همه ،
دّمحم ار  دجسم  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  باتک ، هلاسر و  اه  هد  هنیدم و  راثآ  ناگربخ  رظن  راهظا  و  هنیدم » فاقوا  هرادا   » رد دوجوم 

همثیخ نبدعـس  هناخ  یبرغ  رواجم  موثلک و  هناخ  یلامـش  تمـسق  رد  نآ  داهن و  اـنب  مدـه  نب  موثلک  دـبرم »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.تسا هدوب 

.تسا هتشاد  رارق  لامش  بونج و  رد  نآ  يزاوم  طسو و  رد  فیدر  ره  هک  دوب  هدش  راوتسا  نوتس  فیدر  هس  يور  دجسم  فقس 

.دوب هدش  روصحم  هیطعونب »  » همثیخ و نبدعس  نیمز  رواجم  برغ  زا  عیسو و  نیمز  رواجم  لامش  زا  انب  نیا 

خارف نیمز  هب  هک  دجسم  یلامـش  راوید  هیلا  یهتنم  رد  هلبق ، تهج  رییغت  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  بارحم  ّلحم 
.دشاب یم  موس  نوتس  رانک  ای  راوید  یبرغ  یقرش - لوط  طسو  رد  لحم  نیا  دوب و  عقاو  هدوب ، لصّتم  یلامش 

موس نوتـس  زا  بارحم  ّلحم  دجـسم ، یبونج  تهج  ای  هبعک ، هب  دجـسم  یماـش  تهج  اـی  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  تهج  رییغت  زا  دـعب 
.تسا هداد  ناکم  رییغت  دجسم  یبونج  تمس  راوید  موس  نوتس  هب  دجسم ، یلامش  تمس  ِراوید 

[ هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  یتأ  هلبقلا  تفرص  امل  : » تسا هتفگ  يردخ  دیعس  وبا 
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روظنم و میناوت  یم  یتـحار  هب  هّجوـت ، مّسجت و  نیا  اـب   (1) هسّسأ .» مویلا و  هعـضوم  یلإ  دجـسملا  رادج  مدقف  ءابق  دجـسم  مّلـس - و 
: میبایرد ار  لیذ  یخیرات  تایاور  تاهج 

زا  (2) هبحّرلا .» یف  یّتلا  ءابق  دجـسم  یف  هثلاّثلا  ناوطـسألا  یلإ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - ّنا  : » دنک یم  تیاور  هلابز  نبا 
تایاور رد  هقّلخملا »  » نوتس ناونع  تحت  دوب ، هتشگ  نّیزم  یشوقن  هب  هدش و  يراک  بوچ  نآ  یناقوف  تمـسق  هک  موس ، نوتـس  نیا 

.تسا هدش  دای 

یف هجراخلا  هقّلخملا  ناوطـسألا  عضوم  یف  دجـسملا  ناک  : » هک هدروآ  ار  یثیدـح  بوقعی ، نب  عمجم  زا  لقن  هب  يدـقاو  زا  هّبـش  نبا 
دصقی  » اریز دروآ ؛ یم  ياج  هب  نآ  رد  ار  دوخ  زامن  رمع » نبا  ، » شیقر نبا  تیاور  هب  هک  تسا  یناکم  لحم ، نیا  و  دجـسملا » هبحر 

رد تحارـص  اب  هکنانچ  تسا ؛ هدوب  طوبرم  هلبق  تهج  رییغت  زا  دعب  هب  ناکم  نیا  و  لّوألا » هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  دجـسم  کلذب 
هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  ّنا  : » هک میناوـخ  یم  نینچ  شردـپ  زا  لـقن  هب  یلیل ،» یبا  نبرکب  نب  کلملادـبع   » زا هلاـبز ، نبا  تیاور 

زوریف  (3) همثیخ .» نبدعس  راد  ءانفب  يّذلا  بابلا  نم  تلخد  اذإ  هبحّرلا  یف  هثلاّثلا  ناوطسألا  یلإ  ءابق  دجسم  یف  یّلص  مّلسو - هلآو ] ]
ابق دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  زامن  ّلحم  زا  دشاب ، هتـشاد  يدیدرت  هک  نآ  یب   (4) .ق ،) ياّفوتم 817  ، ) يدابآ

: دراگن یم  هدرک ، دای 

(5) هلآ .» هیلع و  هللا  یلص  ّیبّنلا  هیف  عکر  عضوم  لّوأ  وه  هبطصم  یلع  بارحم  هبَش  هلبقلا  یلی  اّمم  هنحص  یفو  »

تسا دوجوم  زورما  هب  ات  هک  دندرب  ولج  ار  دجـسم  راوید  هداهن ، ابق  دجـسم  هب  مدق  یمارگ ، ربمایپ  تفای ، رییغت  هلبق  هک  ینامز  زا  - » 1
ص 345 ءزج 16 ، برإلا ،» هیاهن  ، » يریون کن : رتشیب ، حیضوت  يارب  .دندرک » انب  ار  نآ  هاگ  نآ  و 

« .دروآ ياج  هب  زامن  تسا ، طایح  رد  هک  ابق ، دجسم  ِموس  نوتس  ات  یمارگ  ربمایپ  - » 2
لزنم هناتـسآ  رد  هک  يرد  زا  رگا  .دروآ  ياج  هب  زامن  تسا ، طاـیح  رد  هک  موس ، نوتـس  راـنک  اـت  اـبق  دجـسم  رد  یمارگربماـیپ  - » 3

« .دیوش دراو  تسا ، همثیخ  نبدعس 
ص 324 هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا   » رد - 4

« .دومن عوکر  یمارگ  لوسر  هک  تسا  یّلحم  نیلّوا  اجنآ  تسا ، بارحم  هیبش  ییاج  هلبق ، زا  سپ  دجسم ، طایح  رد  - » 5
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، نیا ربانب   (1) هَّللا »...  لوسر  یّلصم  کلذ  ناک  هقّلخملا و  هناوطسألا  یلإ  یّلص  هلخد  اذإ  : » هک هتسج  دانتسا  رمع  نبا  هتفگ  هب  سپس 
نآ رد  هک  موس ، نوتس  رانک  رد  هلبق ، تهج  رییغت  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هاگدجـس  ّلحم  تسا ، مّلـسم  هچنآ 

ار هملس  نب  یسوم  ثیدح  ییحی ، تیاور  هکنانچ  تسا ؛ هتشاد  رارق  دیدرگ ، هقّلخم  ادعب  هدش و  عقاو  ناتسبش  جراخ  رد  ًادودح  ماّیا 
یلص ربمایپ  تلحر  زا  سپ   (2) هجراخلا .» هناوطسألا  هذه  یلإ  یّلصی  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  ابأ  يأر  : » هک دروآ  یم  ام  دای  هب 

.تسا هتفای  شرتسگ  نآ  تحاسم  هدش و  ریمعت  ناّفع  نب  نامثع  موس ؛ هفیلخ  فرط  زا  ابق  دجسم  هلآ ، هیلع و  هللا 

: هک دنک  یم  لوق  لقن  هبش  نبا  زا  ماّیا ، نآ  رد  دجسم  يانب  ّتیعقوم  هب  هّجوت  اب  يرجه و  مهن  نرق  مود  همین  رد  يدوهمـس  نیّدلارون 
رد هک  تسا  يا  هرانم  ّلحم  نامه  هدـش ، دای  ِدانتـسا  رد  هعموص ،  (3) ناّفُع .» نب  نامثع  اهداز  هداـیز  هلبقلا  یلإ  هعموّصلا  نیب  اـم  ّنا  »

لماش ناّفُع  نب  نامثع  طّسوت  هدـش  هدوزفا  هفاضا و  ياـه  تمـسق  نیا ، رباـنب  .تسا  هدـش  هتخاـس  ماـش  بناـج  هب  لـیام  یبرغ  هیواز 
.تسا هدوب  یلعف  هنذئم  ّلحم  ات  گرزب  ِرد  بناج  یلامش  یبرغ - تمسق  دجسم و  یلامش  یقرش و  تمسق 

کلملادبع نبدیلو   » دهع رد  هنیدم ، یلاو  زیزعلادبع » نبرمُع   » طّسوت نآ ، ِیقرش  تمس  زا  ابق ، دجـسم  يانب  ناّفع ، نب  نامثع  زا  سپ 
.دش يزاس  هرابود  یّلک  روط  هب  نآ ، یمیدق  نامتخاس  تفای و  هعسوت  .ق )  87 - 93 « ) يوما

ثادحا هب  دیدرگ و  یمیدق  حلاصم  نیزگیاج  چگ ، نهآ و  گنس ، لیبق  زا  يدیدج ؛ حلاصم  انب ، دیدجت  نیا  رد  دنا : هتفگ  ناخّروم 
بارحم راوید و  يراک  یشاک  دنلب و  هرانم 

لوسر ندناوخ  زامن  ّلحم  اجنآ  درازگ ، زامن  دروآ  يور  هدش - يراک  چگ  نوتس - يوس  هب  دش ، دجسم  نآ  دراو  یصخش  رگا  - » 1
« .تسا هدوب  یمارگ 

« .دروآ یم  ياج  هب  زامن  ینوریب ، نوتس  نیا  رانک  ات  هک  تسا  هدید  ار  مالسلا  مهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  - » 2
« .تسا هدوزفا  ار  نآ  نافع  نب  نامثع  هک  تسا  يا  هلصاف  هلبق ، ات  هعموص  نایم  - » 3
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نبرمُع تّمه  هب  یـساسا  يانب  دـیدجت  کی  زا  یگمه  هک  دـنا ، هدرک  هراشا  دجـسم  فقـس  رد  جاس  بوچ  نتفرگراک  هب  دجـسم و 
.دنک یم  تیاکح  يرجه ، لّوا  نرق  رخاوا  رد  زیزعلادبع 

يانب مراهچ ، نرق  رد  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هداد  هئارا  یفصو  ابق  دجسم  يانب  زا  .ق  .ه  لاس 348  رد  یناسملت ، رکب  یبا  نبدّمحم 
ياه ناب  هیاس  هک  تسا  هتـسناد  عرذ  ( 4900  )/ 70 ار 70 * شتحاسم  ّعبرم و  ار  نآ  یناـسملت  .تسا  هدوب  لـّلجم  رومعم و  دجـسم ،

نانچمه روکذم  يانب  فیک  ّمک و  .تسا (1)  هتشاد  هّلپ   160 یبرغ ، نکر  رد  شا  هرانم  نوتس و  ًاعومجم 43  نآ  ناتسبش  فارطا و 
ضرعم رد  ار  نآ  نایامن و  دجسم  يانب  ياه  یگدیسوپ  یگدوسرف و  نامز ، رورم  رثا  رب  تسا و  هدوب  اجرباپ  يرمق  نرق 4  طساوا  ات 

هب يا  هبیتک  دوخ  زا  درک و  تّمرم  ریمعت و  ار  نآ  ینیسح » یلعیوبا   » .ق لاس 435  رد  هک  نیا  ات  .داد  رارق  یبارخ  نتخیر و  ورف  رطخ 
هراشا نآ  یناب  مان  هب  اهنت  هن  هبیتک  نتم  .داتفا  ناگدـنهوژپ  تسد  هب  دّدـجم  تاریمعت  يرادرب و  كاخ  نمـض  اهدـعب  هک  داهن  ياـج 

: دوب هدرک  دای  نینچ  نآ  رامعم  مان  مامتا و  خیرات  زا  هکلب  هدومن ، حیرص 

نبدـمحأ نب  نسحلا  نبدـمحأ  یلعی  وبأ  فیرـشلا ، ءاـبق  دجـسم  هراـمعب  رمأ  ِهَّللا ....  َدِـجاسَم  ُرُمْعَی  اـمَّنِإ  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
نیثالث و سمخ و  هنـس  یف  كاسم  نب  هَّللادـبع  نبا  ملـسملا ...  نسح  فیرـشلا  دـی  یلع  هئاطع ...  لیزج  هَّللا و  باوث  ءاـغتبا  نسحلا 

هلصاف رد  ار  نآ  هدرک و  هراشا  هبیتک  نیا  هب  ابق ، دجـسم  زا  دوخ  تادهاشم  فصو  نمـض  يزاریش (3)  ردّصلا  بیان   (2) هئامعبرأ .»
.تسا هدید  دجسم  یلصا  بارحم  پچ  تمس  یعارذ  تسیب 

ج رـساجلا ، دمح  حیحـصت : برعلا ، هّلجم  کن : زین  .یناسملت  رکب  یبا  نبدمحم  فیلأت  سدقملا » تیب  هنیدملا و  هکم و  فصو  - » 1
.ضایر همامیلاراد ، هّجحلاوذ 1392 ق ، هدعقلاوذ و  5 و 6 ،

ابق دجـسم  دنا ، هدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک ...  تسا  یناسک  تسد  هب  ادـخ  دـجاسم  ریمعت  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  - » 2
هیلع هَّللا  ناوضر  نسح  نب  دـمحا  نب  نسح  نبدـمحا  یلع  وبا  روتـسد  هب  اـنب و  كاـسم  نب  هَّللادـبع  نب  نسح  طـسوت  لاس 435  رد 

« .دیدرگ يزاسزاب 
ص 249 1306 ق ، یئبمب ، یگنس ، پاچ  نیمرحلا ، هفحت  - 3
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يانب درک و  رداص  ار  نآ  يانب  دیدجت  نامرف  هنیدـم ، مجعلا  طابر  يانب  یناب  ریزو (1) و  یناهفصا  نیّدلا  لامج  .ق  .ه  لاس 555  رد 
يور زا  دـنک : یم  حیرـصت  یفطـصملاراد » رابخأب  افولا  ءافو   » رد يدوهمَـس  نیّدـلارون  .دـش (2)  يزاس  هرابود  رابرگید  ابق  دجـسم 

.تسا هتشامگ  تّمه  دجسم  یساسا  تاریمعت  هب  .ق  لاس 733  رد  نووالق  نبرصان  هک  هدرب  یپ  هدید ، دجسم  رد  هک  یشوقن 

یضعب دیدجت و  یلحم  مساق  نبا  تّمه  هب  یجرب و  کیلامم  ماکح  زا  يابْسُرب  فرـشا  نامرف  هب  دجـسم  فقـس  .ق  .ه  لاس 840  رد 
.دیدرگ میمرت  نآ  ياه  تمسق 

« يابتیاق فرشا   » نامرف هب  ار  نآ  دش و  بارخ  دجسم  هرانم  دوب ، هنیدم  رد  يدوهمس  نیّدلارون  تماقا  اب  نراقم  هک  .ق  لاس 877  رد 
يزاسزاب رد  هدرک و  انب  دیدجت  .ق  لاس 881  رد  نمز » نب  یسمش  یگجاوخ   » بانج تّمه  هب  و  کیلامم »  » زا .ق ) .ه  ياّفوتم 901  )

.دندومن ششوک  دجسم  ياه  تمسق  رگید 

نیرخآ هک  دیدرگ  تّمرم  ریمعت و  كرت ، ینامثع  نیطالس  طّسوت  ابق  دجسم  يانب  زاجح ، نیمزرـس  رب  اه » ینامثع   » ّطلـست رـصع  رد 
هک داد  يور  .ق  .ه  ات 1245  ياه 1240  لاس  لوط  رد  ینامثع  دیجملادبع  ناطلس  شدنزرف  ینامثع و  دومحم  ناطلـس  نامز  رد  نآ ،
هب هک  يرفس  رد  یناهارف (4)  نیسح  ازریم  .تسا (3)  هدشن  هدوزفا  دجـسم  یمیدـق  تحاسم  هب  تاریمعت ، نیا  رد  دـسر  یم  رظن  هب 
زا دـعب  هب  طوبرم  ًارهاظ  هک  تسا  هدرک  يدای  نآ  يانب  زا  ترایز و  ار  اـبق  دجـسم  تفریذـپ ، تروص  .ق  ات 1303  ياه 1302  لاس 

: دسیون یم  هک  وا  مالک  نیا  زا  .تسا  ینامثع  دیجملادبع  نامز  رد  هتفای  ماجنا  ياه  میمرت  مامتا 

هک دوش  یم  مولعم  تسا »...  داـبآ  نآ  فرط  کـی  بارخ و  نآ  فرط  هس  درادـن و  فقـس  هک  تسا  یکچوک  دجـسم  اـبق  دجـسم  »
.دندوب هتشامگ  تّمه  نآ  یلبق  تمسق  يزاسزاب  هب  اهنت  اه  ینامثع 

ار باوص  هار  فیصوت ، نیا  رد  یناهارف  نیسح  ازریم  هک  تسا  نآ  رب  ریقح  هدیقع  همه  نیا  اب 

.ق .ه   660 لصوم 516 / ناکباتا  یگنز / ینب  لصوم / نایگنز  - 1
.هّیبرعلا هضهّنلاراد  توریب ، ، 1970 یلیمج ، دّیس  لصوملا ،» یف  هکباتألا  هلود  - » 2

ص 224. ینونتب ، هّیزاجحلاهلحر ،» - » 3
ص 292 هکم ، ینامثع - زاقفق - همانرفس  - 4
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دجسم .ق  لاس 1318  رد  اشاپ (1)  تعفر  يرصم ، جاحلا  ریما  اریز  تسا ! هتـسناد  ابق  ار  يرگید  هبورخم  يانب  ًاهابتـشا  هدرکن و  یط 
نایرج رد  ار  ام  هک  تسا  يردان  ذـخآم  زا  نیا  تسا و  هتـشاگن  دجـسم  ياـنب  فصو  رد  ار  دوخ  تادـهاشم  هدرک و  تراـیز  ار  اـبق 

.دراذگ یم  .ق  لاس 1245  رد  نآ  تاریمعت  نیرخآ  زا  سپ  ابق ، دجسم  ّتیعضو 

: دسیون یم  يدوهمس  لاوقا  لقن  نمض  اشاپ  تعفر 

هدش يراکزرج  جراخ  زا  نآ ، ياهراوید  تماقتـسا  يارب  هک  مکحم  تسا  ییانب  تسا و  راوتـسا  نوتـس  رب 29  دجسم  ياه  ناتـسبش 
دندوب هدراذگ  راک  گرزب  ِرد  یناقوف  تمـسق  رد  .ق  .ه  لاس 1245  رد  نآ  میمرت  ریمعت و  نیرخآ  فّرعُم  يا  هتـشبن  گنـس  تسا و 

یَلَع َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  هیآ : لیذ  هتخپ و  قیلعتـسن  ّطـخ  هب  هتـشبن ، گنـس  نیا  .تسا  رارقرب  دوخ  ياـج  رد  .ق ) .ه   1397  ) زورما اـت  هک 
 ... يْوقَّتلا

: تسا هداز  يراسی  .ق  نرق 13  رد  كرت  روهشم  طاّطخ  ّطخ  هب  هک  هدرک  کح  رقن و  یکرت  هب  ار  يا  هدیصق 

دابآ ناخدومحم  يدلیا  ناریو  يدلوا  دجسموب   (2) وترپ »  » مدلیا رکش  هدجسم  نیمات  خیرات  پُزای 

ياه 1318- لاس  هنایم  رد  ابق  دجـسم  يانب  زا  اـشاپ  تعفر   (3) امهبونذ - هَّللا  رفغ  تّزع - یفطصم  هداز ، يراسی  یـصاعلا ، بنذملا 
ياـنب يرهاـظ  ّتیعقوم  یبوـخ  هب  اـه ، هرکیپ  نیا  رد  .تسا  هدـناسر  پاـچ  هب  دوـخ  باـتک  رد  هک  هدرک  هّیهت  ریوـصت  هس  .ق   1325

.تسا هدش  هدنایامن  لخاد  جراخ و  زا  نآ  هتشارفا  رب  هرانم  دجسم و 

.ق لاس 1388  رد  تفریذپ ، تروص  ابق  دجسم  يانب  رد  هک  یمیمرت  هعسوت و  نیرخآ 

.دوب زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  رما  هب 

لیکشت تلود  تالصاوملا » هرازو   » لیکو نادیز ، نبا  تسایر  هب  هک  ابق ، دجـسم  هعـسوت  ییارجا  تأیه  تاعلاطم  یـسررب و  زا  سپ 
تحاسم هب  یلامـش  علـض  بناج  زا  هنیدـم ، راثآ  سانـشراک  یـشایع » یلع  نب  میهاربا   » داهنـشیپ ساـسا  رب  دـیدرگ  رّرقم  دوب ، هدـش 

دجسم

ص 394 ج 1 ، نیمرحلا ، تآرم  - 1
.تسا هدوب  رعاش  صّلخت  وترپ ، - 2

.ق پاچ 1306  یئبمب ، ص 249 ، یگنس ، پاچ  نیمرحلاهفحت »  » رد يزاریش  ردّصلا  بیان  - 3
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هجیتن رد  هک  تسا  هدوب  رتـم  لامـش 4  هب  بونج  زا  نآ  ضرع  رتـم و  دجـسم 36  ِبرغ  هب  قرـش  زا  شیازفا  نیا  لوط  .دوـش  هدوزفا 
.دوش یم  ّعبرم  رتم  دودح 144  اه ، يدوعس  طّسوت  ابق  دجسم  يانب  هب  هدش  هدوزفا  تحاسم  عومجم 

ياـضف داـجیا  دجـسم ، ِیلامـش  تمـسق  رد  مه  نآ  تحاـسم ، شیازفا  رادـقم  نیا  باـختنا  زا  دجـسم  هعـسوت  ییارجا  تأـیه  روظنم 
رارق دجسم  لامش  یقرش  علض  رد  نونکا  مه  ءاسّنلا ) باب   ) دجسم هنانز  تمـسق  ِرد  .دوب  نانز  دمآ  تفر و  زامن و  يارب  یـصوصخم 

ار ابق  دجسم  تحاسم  هعومجم  تفریذپ ، تروص  دجسم  هدوسرف  ياه  تمسق  رگید  يزاسزاب  میمرت و  اب  مأوت  هک  هعسوت  نیا  .دراد 
هنیزه يدوعس  لایر  غلبم 000 800  هنیدم ، فاقوا  ناسانشراکزا  یکی  حیرصت  هب  داد و  هعـسوت  ّعبرمرتم  هب 1420  ّعبرمرتم  زا 1276 

.تشادرب

تـسد هریچ  ناتـسد  زا  تسا ، هدـش  يراک  یـشاک  نآ  یناـقوف  تمـسق  يرب و  چـگ  يدـنمرنه  لاـمک  اـب  هک  دجـسم ، یلعف  بارحم 
.تسین دجن  زاجح و  لها  ِنآ  زا  هک  تسا  مّلسم  اریز  دنک ؛ یم  شسرپ  دنا ، هدیرفآ  ار  یگرزب  رثا  نینچ  هک  ینادنمرنه 

، یـسنوت نادـنمرنه  ات  دـش  راتـساوخ  هنیدـم ، زا  رادـید  ماـگنه  سنوت ، يروهمج  سییر  هبیقروب » بیبح   » هک داد  ناـشن  اـه  شهوژپ 
.دندیرفآ ار  يرنه  راکهاش  نیا  اه  یسنوت  بیوصت ، زا  سپ  .دنزاس  نّیزم  يرب  چگ  شوقن  هب  ار  ابق  دجسم  بارحم 

هب ياـبتیاق  فرــشا  ياـه  هیدـه  زا  .ق و  لاـس 888  هب  طوـبرم  هـک  دراد  ياـج  یمیدـق  يربـنم  دجـسم ، بارحم  تـسار  تمـس  رد 
.تسا هدوب  یبّنلادجسم 

ربنم ّلـحم  تهج  هوکـشرپ  يربـنم  یناـمثع ، دارم  ناطلـس  هک  نآ  زا  شیپ  .ق  لاس 998  زا  لبق  دـهد  یم  ناشن  یخیراـت  تاـقیقحت 
هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ربنم  ّلحم  شخب  تنیز  يابتیاق  ییادها  ربنم  درادب ، لاسرا  یبّنلادجـسم  رد  هلآ (1)  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

.دنهد ياج  دجسم  بارحم  رانک  رد  ات  دنداتسرف  ابق  دجسم  هب  ار  يابتیاق  ربنم  ینامثع ، دارم  ربنم  لاسرا  زا  سپ  هک  تسا ، هدوب  هلآ 

: دنا هتسویپ  مه  هب  ود  هب  ود  نآ  نوتس  راهچ  هک  دشاب  یم  نوتس  ياراد 39  نونکا  مه  ابق ، دجسم  ياه  ناتسبش 

رگید نوتس  تسا و 8  يدوعس »  » ياهانب زا  هک  دجسم ، یلامش  ناتسبش  رد  نوتس   12

.تفرگ دهاوخ  تروص  يرت  عماج  یسررب  صوصخ  نیا  رد  لقتسم ، لصف  رد  - 1
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نب نامثع  راثآ  زا  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رصع  رد  ابق  دجـسم  یعقاو  دودح  رواجم  ِیبونج - قرـش و  ياه  ناتـسبش  رد 
دجسم هعسوت  هدودحم  رد  ًاضیا  هک  دجسم ، گرزب  ِرد  لخدم  فّقـسم  تمـسق  رد  نوتـس  دشاب و 3  یم  زیزعلادـبع  نبرمع  ناّفع و 

.تسا هدوب  موس  هفیلخ  طّسوت 

ناتسبش هدودحم  رد  دش ، هداهن  انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دمحم  تسد  هب  هک  ابق ، دجـسم  يانب  تحاسم  ای  لحم  هجیتن  رد 
و مراهچ ، نوتس  ات  برغ  هب  قرش  زا  ناتسبش ، نحص و  ّدح  یلامش ، تمسق  رد  نآ ، ّدح  هک  تسا  هتشاد  ياج  دجسم  یلبق )  ) یبونج

ینوتـس جـنپ  فیدر  کی  یلامـش  یبونج و  ياه  نوتـس  يزاوم  طـسو و  رد  هک  نوتـس ،  5 هب : دوش  یم  روصحم  یبوـنج  تمـسق  زا 
.دراد رارق  يرگید 

.مکی - 2 مکی ؛ ياه 1 - هشقن  1 و : - 5 1 ؛ - 4 1 ؛ - 3 1 ؛ - 2 1 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن :

؟؟؟ مکی هشقن 1 -
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هعمج دجسم  مود : لصف 

هعمج زامن  نیتسخن  فلا :

ّمها یمالـسا و  بهاذم  ثیدح  عجارم  عماوج و  ریـسافت و  نیرتروهـشم  .ق و  .ه  نرق 7  ات  مالـسا  خیرات  نوتم  نیرتمهم  رد  شهوژپ 
دادـیور یگنوگچ  هراب  رد  یخیرات ، تادنتـسم  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  ًاصوصخ ، هنیدـم  ًاـمومع و  زاـجح  ِراـبخا  خـیرات و  تاـفیلأت 

: تسا رظن  قافّتا  هنیدم ، رد  نآ  ناکم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هعمج  زامن  يرازگرب 

: دسیون یم  برثی  هب  ابق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تکرح  حرش  زا  سپ  رهوجلا ،» نداعم  بهّذلا و  جُورم   » رد يدوعسم  - 1

رد يربط  ریرج  نبدّمحم  - 2 (1) مالسإلا .» یف  تیّلُص  هعمج  لّوأ  تناک  هعمجلا و  مهیف  یّلصف  ملاس  ینب  یف  هالّـصلا  هتکردأ  یّتح  »
: دراگن یم   (2) كولملا » لسّرلا و  خیرات  »

ءابق و نم  هیف  لحترا  يّذلا  مویلا  یف  هعمجلا  باحصأب  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هعیمجت - کلذ  نمف  هرجهلا  نم  یلوألا  هنَّسلا  »
اهنع هلاحترا  ّنأ  کلذ 

زامن نیلوا  نیا  دروآ و  ياج  هب  نانآ  نایم  رد  ار  هعمج  زامن  اذل  دیسر ، ارف  زامن  تقو  دوب ، ملاس  ینب  هلیبق  نایم  رد  هک  یماگنه  - » 1
« .دش هدروآ  ياج  هب  مالسا  رد  هک  دوب  يا  هعمج 

ص 1256 ج 3 ، - 2
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عـضوملا کلذ  یف  مویلا  ذّختا  دـق  مهل  ٍداو  نطبب  فوع  نب  ملاس  ینب  یف  هعمجلا  هالّـصلا  هتکردـف  هنیدـملا  ًادـماع  هعمجلا  موی  ناک 
اهبطخ هبطخ  لّوأ  یه  هعمجلا و  هذه  یف  بطخف  مالسإلا  یف  هَّللا  لوسر  اهعمج  هعمج  لّوأ  هعمجلا  هذه  تناک  ینغلب و  امیف  دجـسم 

نایب نیا  هب  ًاحیرـص  عاتملا » هدـفحلا و  لاومألا و  ءابنألا و  نم  لوسّرلل  اـمب  عامـسألا  عاـتما   » رد يزیرقم  - 3 (1) لیق .» امیف  هنیدـملاب 
: هک هدرک  هراشا  مالسا  خیرات  فورعم 

- اهماقأ هعمج  لّوأ  یه  نیعبرأ و  اوناک  لیق  هئاـم و  كاذ  ذإ  مه  نیملـسملا و  نم  هعم  ناـک  نمب  َعَّمج  ملاـس  ینب  دجـسم  یتأ  اّـملف  »
ص « ) هریزجلا ملاعم  ّجحلا و  قرط  نکامأ  کسانملا و   » رد یبرح  قاحساوبأ  - 4 (2) مالسإلا .»...  یف  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص 

: دسیون یم  هنیدملاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجاسم  لیذ : يرجه  موس  نرق  رد  (، 402

مناغملا  » رد .ق ) ياّفوتم 817   ) يدابآزوریف - 5 (3) هکتاع .» ینب  دجـسم  یف  ملاـس و  ینب  دجـسم  یف  هعمج  لّوأ  عمج  ّهنإ  لاـقی  «و 
لاثم ًادودمم ، ْنیَنونب  ءانونار  : » دراگن یم  هدرک ، دای  ءانونار »  » لیذ هعمج ، دجسم  زا  ص 150 ،) « ) هباط ملاعم  یف  هباطملا 

هعمج زامن  يارب  ار  مدرم  .دـندرک  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  اـبق  زا  هک  يزور  یمارگربماـیپ  هلمج ، نآ  زا  يرجه ، مکی  لاـس  رد  - » 1
رد يا ، هقطنم  رد  فوع ، نب  ملاـس  ینب  هلیبـق  ناـیم  رد  ار  هعمج  زاـمن  زین  دوب و  هعمج  زور  اـب  فداـصم  زور  نیا  دـندرک و  توـعد 

نیلوا هعمج ، نیا  دنا و  هدومن  اپ  رب  يدجـسم  دنا ، هداد  عالطا  هک  روط  نآ  لحم ، نآ  رد  زورما  هک  دـندروآ ، ياج  هب  يا  هّرد  لخاد 
« .تسا هدوب  هنیدم  رد  ترضح  نآ  هبطخ  نیلّوا  هک  دندناوخ  يا  هبطخ  نآ ، رد  دنتشاد و  اپ  هب  یمارگ  لوسر  هک  تسا  يا  هعمج 
لهچ یتیاور  هب  رفن و  دصکی  رب  غلاب  ناشدادعت  هک  ار ، هارمه  ناناملسم  دندش ، ملاس  ینب  دجسم  دراو  ترضح  نآ  هک  یماگنه  - » 2

« .دنتشاد اپ  هب  تعامج  هب  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالسا  رد  هعمج  نیلّوا  نیا  دومن و  عمج  دندوب ، رفن 
« .دنتشاد اپ  هب  هکتاع  ینب  دجسم  ملاس و  ینب  دجسم  رد  ار  هعمج  زامن  نیلّوا  ترضح  نآ  دوش  یم  هتفگ  - » 3
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: هک هتسج  دانتسا  قاحسا  نبا  لوق  هب  سپس  ءاروشاع .»

یف هعمجلا  هَّللا  لوسر  تکردأف  هعمجلا  موی  اهنم  جرخ  يوقّتلا و  یلع  هدجسم  سّـسأ  ماّیأ و  هعبرأ  ءابقب  ماقأ  هنیدملا  ّیبّنلا  مدق  اّمل  »
(2) ملاس .» ینب  یف  يداولا  نطب  یف  مهب  یّلص  : » ربمایپ هک  دنک  یم  رظن  راهظا  سپس   (1) دجسملا .» یف  اهاّلص  فوع و  نب  ملاس  ینب 

: دنک یم  تیاور  هزجع  نب  بعک  زا  هبش ، نبا  زا   (3) یفطصملا » راد  رابخأب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس  نیّدلارون  - 6

« .دناوخ ار  هعمج  زامن  نیلّوا  دنتفگ ، یم  هکتاع  نآ  هب  هک  ملاس ، ینب  دجسم  رد  دوب ، هنیدم  مزاع  یتقو  راوگرزب  لوسر  »

: هک هدرک  تیاکح  قوثو  لها  زا  يا  هّدع  زا  وا  هک  دنک  یم  دای  کیدف  یبا  نب  لیعامسا  زا  و 

هلیبق دجـسم  رد  دوب و  هنیدـم  مزاع  ابق  زا  هک  دوب  یماگنه  دروآ ، ياج  هب  هنیدـم  رد  باحـصا  اب  ربمایپ  هک  ار  يا  هعمج  زاـمن  نیلوا  »
« .دروآ ياج  هب  ار  هعمج  هضیرف  دوب ، روهشم  هکتاع  دجسم  مان  هب  هک  ملاسونب 

.دنک یم  دانتسا  تسا ، هدش  دای  تایاور  دّیؤم  هک  ییحی ، تیاور  هب  نینچمه 

خیش يأر  نایب و  هب  هعمج ، هیمست  هجو  حرش  لیذ   (4) راونألاراحب »  » رد یسلجم  - 7

يوقت ساسا  رب  ار  يدجسم  دندومن و  تماقا  ابق  رد  زور  راهچ  دندمآ ، هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگربمایپ  هک  یماگنه  - » 1
هب فوع  نب  ملاس  ینب  هلیبق  نایم  دجـسم  رد  ار  هعمج  زامن  ترـضح  نآ  دندش و  جراخ  ابق  زا  هعمج  زور  دنداهن و  انب  يراکزیهرپ  و 

« .دنتشاد اپ 
« .دندروآ ياج  هب  ملاس  ینب  نایم  يداو ، نییاپ  رد  ار  زامن  - » 2

باب 5 لصف 3 ، باب 3 ، لصف 11 ، - 3
ص 125 ج 19 ، - 4
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: هک دنک  یم  دییأت  هدرک و  دانتسا   (1) نایبلا » عمجم   » زا لقن  هب  نیریس ، نبا  زا  هعمج  هیآ  ریسفت  رد  یسربط 

زور دـش ، ابق  دراو  هک  زور  نآ  .تفرگ  لزنم  فوع  نبورمعونب  نایم )  ) رد دـش و  ابق  دراو  درک ، ترجه  هک  یماگنه  مالـسا  لوسر  »
.دوب لّوألا  عیبر  هدزاود  هبنشود 

هب كرت و  ار  اجنآ  هعمج  زور  سپس  .تخاس  ناشیارب  يدجسم  دنارذگ و  ابق  رد  ار  هبنش  جنپ  هبنـشراهچ و  هبنـش ، هس  هبنـشود ، سپ 
، دندوب هداد  صاصتخا  دجـسم  هب  ار  یّلحم  زور  نآ  رد  هک  يداو ، نطب  رد  فوع ، نب  ملاسونب  نایم )  ) رد .درک  تکرح  هنیدم  دـصق 

هبطخ دومرف و  رازگرب  مالـسا  لوسر  هک  دوب  يا  هعمج  نیلّوا  نیا  دـناوخ و  ار  هعمج  زامن  یمارگ  لوسر  دیـسر و  هعمج  زاـمن  تقو 
 ...«. دناوخ هنیدم  رد  هک  دوب  يا  هبطخ  نیلّوا  مه  نآ  دناوخ و 

: دسیون یم  یکتشد  - 8

نب ملاس  ینب  هلیبق )  ) هب نوچ  .تفر  یم  راوس  رتش  رب  دور و  رد  هنیدـم  رهـش  هب  ات  تفر  نوریب  اـبق  زا  هک  دوب  هعمج  زور  رورـس ، نآ  »
يوقت و رب  ار  مدرم  دـناوخب و  تغالب  تحاصف و  تیاغ  رد  يا  هبطخ  انونار  ِيداو  نطب  رد  .دـمآرد  هعمج  زاـمن  تقو  دیـسر ، فوع 
.درازگرب (2) دـناوخ و  ترـضح  هک  دوب  يا  هعمج  هبطخ و  لّوا  نآ ، درازگب و  هعمج  زامن  دومن و  صیرحت  ییوکین  يراـگزیهرپ و 

: دسیون یم  لوسّرلا » دجسم   » لصف ج 1 ،) « ) هّوبّنلا لئالد   » رد یقهیب  - 9

زامن نیتسخن  نیا  دـندرازگ و  هعمج  زامن  ناشیا  نایم  دـندومرف و  روبع  ملاـس  ینب  هلیبق  رب  دـندش و  راوس  هعمج  زور  ربماـیپ  هاـگنآ  »
نبا ياه  هدروآ  اـه و  هتفگ  ناـس ، نیمه  هب  (3) و  .دوب » سدـقملا  تیب  نانچمه  ناشیا  هلبق  دـمآ و  هدرازگ  هنیدـم  رد  هک  دوب  هعمج 

رد ریثک  نبا  و  هیوبّنلا » هریسلا   » رد قاحسا 

.م  1954 رکفلاراد ، پاچ  ص 72 ، ءزج 28 ، - 1
.ّیبّنلا هریس  یف  بابحألا  - 2

.م  1949 رصم ، بتکلاراد ، پاچ  ص 341 ، ءزج 16 ، برالا ،» هیاهن   » يریون کن : نینچمه  - 3
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يراخب و  خیراتلا » یف  لماکلا   » رد ریثا  نبا  و  مجعتـسا » ام  مجعم   » رد يرکب  و  يربکلا » تاقبّطلا   » رد دعـس  نبا  و  هیاهّنلا » هیادـبلا و  »
ربماـیپ هبطخ  نیلّوا  هک  نیا  هبطخ و  نتم  رد  باتک 5 ، ننـس »  » رد هجام  نبا  باتک 7 و  حیحص »  » رد ملـسم  باتک 11 و  حیحص »  » رد

.دنراد هیرظن  قافّتا  تسا ، هدوب  هنیدم  رد 

: دنا هدرک  تبث  نینچ  ار  هبطخ  نتم  رخآ  زاغآ و  ناسکی ، هب  یسربط (2)  خیش  يربط (1) و  ریرج  نبدّمحم 

ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  َو  ُهُرُفْکَی ، ْنَم  يِداَعُأ  ُهُرُفْکَأ َو  ـال  ِِهب َو  ُنِموُأ  ِهیِدْهَتْـسَأ َو  ُهُرِفْغَتْـسَأ َو  ُُهنیِعَتْـسَأ َو  ُهُدَـمْحَأ َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  »
َو ِْملِْعلا ، َنِم  ٍهَِّلق  َو  ِلُسُّرلا ، َنِم  ٍهَْرتَف  یَلَع  ِهَظِعْوَْملا ، ِروُّنلا َو  يَدُْهلِاب َو  ُهَلَسْرَأ  ُُهلوُسَر ، ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال 

ْدَقَف اَمِهِـصْعَی  ْنَم  َو  َدَـشَر ، ْدَـقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  ِلَجَْألا ، َنِم  ٍبُْرق  َو  ِهَعاَّسلا ، َنِم  ٍُّونُد  َو  ِناَمَّزلا ، َنِم  ٍعاَطِْقنا  َو  ِساَّنلا ، َنِم  ٍَهلالَض 
.ًادیَِعب ًالالَض  َّلَض  َطَّرَف َو  يَوَغ َو 

ُمُکَرَّذَح اَم  اوُرَذْـحاَف  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ُهَُرمْأَی  ْنَأ  َو  ِهَرِخْآلا ، یَلَع  ُهَّضُحَی  ْنَأ  َِملْـسُْملا ، ُِملْـسُْملا  ِِهب  یَـصْوَأ  اَم  ُْریَخ  ُهَّنِإَف  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ْمُکیِـصوُأ 
، ِهِّبَر ْنِم  ٍهَفاَخَم  ٍلَجَو َو  یَلَع  ِِهب  َلِمَع  ْنَِمل  ِهَّللا  يَْوقَت  َّنِإ  َو  ًارْکِذ ، َِکلذ  ْنِم  َلَْضفَأ  َو ال  ًهَحیِـصَن ، َِکلذ  ْنِم  َلَْضفَأ  َو ال  ِهِسْفَن ، ْنِم  ُهَّللا 

ِهَّللا َهْجَو  اَّلِإ  َِکلَِذب  يِْونَی  ِهَِینالَْعلا ال  ِّرِّسلا َو  ِیف  ِهِْرمَأ  ْنِم  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  يِذَّلا  ِِحلُْصی  ْنَمَو  ِهَرِخْآلا ، ِْرمَأ  ْنِم  َنوُْغبَت  اَم  یَلَع  ٌقْدِص  ٌنْوَع 
اَهَْنَیب َو َّنَأ  َْول  ُّدَوَی  َِکلَذ  يَوِس  ْنِم  َناَک  اَم  َو  َمَّدَـق ، اَم  َیلِإ  ُءْرَْملا  ُرِقَتْفَی  َنیِح  ِتْوَْملا ، َدـَْعب  اَمِیف  ًارْخُذ  َو  ِهِْرمَأ ، ِلِـجاَع  ِیف  ًارْکِذ  َُهل  ْنُکَی 
ام َّلَج  َّزَع َو  ُلوُقَی  ُهَّنِإَف  َِکلَِذل ، َْفلُخ  ُهُدْعَو ال  َزََجن  َو  ُُهلْوَق ، َقَدَص  يِذَّلا  ِداَبِْعلِاب َو  ٌفوُءَر  ُهَّللا  ُهَسْفَن َو  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُحی  ًادیَِعب َو  ًادَمَأ  ُهَْنَیب 

اَنَأ ام  َّيََدل َو  ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی 

ص 1256. ج 3 ، كولملا ، لسّرلا و  خیرات  - 1
.م  1954 رکفلاراد ، پاچ  ، 73 صص 72 - ءزج 28 ، نایبلا ، عمجم  - 2
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.ِدِیبَْعِلل ٍماّلَِظب 

َزاَف ْدَـقَف  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ًارْجَأ ، َُهل  ْمِّظَُعی  ِِهتاَئِّیَـس َو  ُْهنَع  ْرِّفَُکی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  ُهَّنِإَف  ِهَِینالَْعلا ، ِّرِّسلا َو  ِیف  ِِهلِجآ  َو  ْمُکِْرمَأ ، ِلِجاَع  ِیف  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
ُعَفْرَت َّبَّرلا َو  یِـضُْرت  َهوُجُْولا َو  ُضِّیَبـُت  ِهَّللا  يَْوقَت  َّنِإ  ُهَطَخَـس َو  ِیقُوت  َو  ُهََتبوُقُع ، ِیقوـُت  َو  ُهَتْقَم ، ِیقوـُت  ِهَّللا  يَوـْقَت  َّنِإ  َو  ًاـمیِظَع ، ًازْوَـف 

.َهَجَرَّدلا

اُونِـسْحَأَف َنِیبِذاَْکلا ، َمَْلعَی  اُوقَدَص َو  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  ُهَلِیبَس ، ْمَُکل  َجَهَن  َو  َُهباَتِک ، ُهَّللا  ُمُکَمَّلَع  ْدَقَف  ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  اوُطِْرُفت  ْمُکِّظَِحب َو ال  اوُذُـخ 
ْنَع َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  َنیِِملْـسُْملا ، ُمُکاَّمَـس  ْمُکاَبَتْجا َو  َوُه  ِهِداَهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاَج  َو  ُهَءاَدـْعَأ ، اوُداَع  َو  ْمُْکَیلِإ ، ُهَّللا  َنَسْحَأ  اَـمَک 
َْنَیب ُهَْنَیب َو  اَم  ِْحلُْـصی  ْنَم  ُهَّنِإَف  ِمْوَْیلا ، َدـَْعب  اَِمل  اُولَمْعا  َو  ِهَّللا ، َرْکِذ  اوُِرثْکَأَف  ِهَّللِاب ، اَّلِإ  َهَُّوق  ـال  َلْوَح َو  ـال  َو  ٍهَنَِّیب ، ْنَع  َّیَح  ْنَم  اَـیْحَی  َو  ٍهَنَِّیب ،
ُهَّللا ُْهنِم ، َنوُِکلْمَی  ِساَّنلا َو ال  َنِم  ُِکلْمَی  َو  ِْهیَلَع ، َنوُضْقَی  َو ال  ِساَّنلا ، یَلَع  یِـضْقَی  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ  ِساَّنلا ، َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَـم  ُهَّللا  ِهِفْکَی  ِهَّللا 

(1) ِمیِظَْعلا .» ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ُرَبْکَأ َو ال 

وا هب  .مبلط  یم  تیادـه  مهاوخ و  یم  شزرمآ  میوج و  یم  تناـعا  وا  زا  منک و  یم  شیاتـس  ار  وا  .تسادـخ  ِصاـخ  شیاتـس ، - » 1
اتکی يادخ  زج  ییادـخ  هک  مهد  یم  تداهـش  منیزگ و  یم  يرود  دـنک ، يو  راکنا  هک  ره  زا  منک و  یمن  راکنا  ار  وا  مراد و  نامیا 
ماگنه دـنپ  رون و  تیادـه و  اب  ار  يو  هک  تسا  وا  ربمایپ  هدـنب و  دـمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  تسا و  کیرـش  یب  اهنت و  هک  تسین 

ادـخ و تعاطا  هکره  داتـسرف ، لجا  برق  زیخاتـسر و  یکیدزن  نامز و  نتفای  نایاپ  مدرم و  تلالـض  ملع و  یبایمک  ناربمایپ و  ترتف 
يراکزیهرپ هب  ار  امش  .هداتفا  تخس  یلالض  هب  هدرک و  ریصقت  هدش و  هارمگ  دنک  ناشیا  نایـصع  هک  ره  هتفای و  تیاده  دنک ، ربمایپ 

هب دـنک و  بیغرت  ترخآ  راـک  هب  ار  يو  هک  تسا  نیا  .دـهد  ناملـسم  هب  ناملـسم  هک  يزردـنا  نیرتوـکن  .مـنک  یم  شرافـس  ادـخ 
نیا .تسین  نیا  زا  رتهب  يراکذت  تسین و  نیا  زا  رتهب  يزردنا  هک  دیـسرتب  هداد ، میب  ناتیادخ  هچنآ  زا  دـهد  نامرف  ادـخ  يراکزیهرپ 

هکره دهاوخ ، یم  ترخآ  راک  زا  هک  تساهزیچ  نآ  يارب  وکن  يروای  دنک و  لمع  نادـب  سرت  میب و  اب  هک  تسا  یـسک  زیهرپ  هیام 
سپ دوب و  دهاوخ  کین  مان  ایند  رد  يو  يارب  دهاوخن  ادخ  ياضر  زج  نآ  زا  درآ و  حالص  هب  ادخ  اب  شیوخ  راکشآ  ناهن و  طباور 

نآ يو و  نایم  هک  دراد  تسود  دـشاب  نیا  زج  هچ  ره  دوب و  دـهاوخ  هریخذ  دراد ، زاین  شیوخ  لامعا  اـب  ناـسنا  هک  مدـنآ  گرم  زا 
شیوخ راتفگ  هک  نآ  هب  مسق  .تسا  نابرهم  دوخ  ناگدنب  هب  ادخ  هک  دناسرت  یم  شیوخ  زا  ار  امش  دنوادخ  .دشاب  رایسب  يا  هلـصاف 
رگمتـس نم  دریذپن و  رییغت  نم  دزن  راتفگ  : » دیوگ الاو  يادـخ  هک  تسین  نیا  رد  فالخ  هک  داد  ماجنا  شیوخ  هدـعو  درک و  تسار 
شاداپ وا  هب  دنک و  وحم  ار  يو  ناهانگ  دسرتب  ادخ  زا  هک  ره  هک  دیسرتب  ادخ  زا  نایع  ناهن و  رد  رضاح و  راک ، رد  .متسین » ناگدنب 

.دراد یم  نوصم  يو  مشخ  تبوقع و  ینمـشد و  زا  ادـخ  سرت  .تسا  هتفاـی  گرزب  یباـیماک  دـسرتب  ادـخ  زا  هک  ره  دـهد و  گرزب 
ادخ .دینکم  ریـصقت  ادخ  لابق  رد  دیریگرب و  شیوخ  هرهب  .دنک  یم  دـنلب  ار  تبترم  دونـشخ و  ار  ادـخ  دـیپس و  ار  هرهچ  ادـخ  سرت 

ار نایوگغورد  دراد و  مولعم  دنیوگتـسار  هک  یناـسک  اـت  درک  نشور  امـش  رب  ار  شیوخ  هار  داد و  میلعت  امـش  هب  ار  شیوخ  باـتک 
داهج هتـسیاش  هکنانچ  ادخ ، هار  رد  دینک و  ینمـشد  يو  نانمـشد  اب  دینک و  ییوکن  هدرک ، ییوکن  امـش  اب  ادخ  هکنانچ  سپ  .مولعم 
تفای تایح  هک  ره  دوش و  كاله  یلیلد  هب  دش  كاله  هک  ره  ات  دیمان  ناتناملسم  دیزگرب و  ار  امش  وا  هک  دینک  داهج  تسا ، ندرک 

هک ره  هک  دینک  راک  گرم  زا  سپ  يارب  دینک و  رایـسب  ار  ادـخ  دای  سپ  .تسین  ادـخ  دـییأت  هب  زج  ییورین  هک  دـبای  تایح  یلیلد  هب 
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ادخ رب  مدرم  دنار و  یم  اضق  مدرم  رب  ادخ  هک  دنک  تیافک  مدرم  اب  ار  يو  تابـسانم  ادخ  درآ ، حالـص  هب  ادـخ  اب  ار  شیوخ  طباور 
گرزب يالاو  يادخ  دییأت  زج  ییورین  تسا و  گرزب  ادـخ  .دنتـسین  وا  راد  رایتخا  مدرم  تسا و  مدرم  راد  رایتخا  وا  .دـنار  یمن  اضق 

« .تسین
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لّوا لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هعمج  زامن  نیلّوا  هک  دش  نئمطم  ناوت  یم  یمالسا ، یخیرات - تادنتـسم  نیا  زا 
دجـسم نکاس و  انونار  يداو  برغ  رد  یبرغ ، هّرح  یکیدزن  رد  فوع » نب  ملاسونب   » تسا و هدوب  هنیدـم  هب  ابق  هار  هناـیم  رد  يرجه ،

.تسا هتشاد  ياج  هدش ، یم  هدیمان  بیبغ  هک  يداو ، زا  یتمسق  رد  هکتاع  ای  هعمج 

.تسا هضایب » ونب   » لزانم ناحطب  يداو  رواجم  نآ ، لامش  رد  هک  دور  یم  رامش  هب  هنیدم  یبونج  عاطق  رد  ابق ، زا  یئزج  انونار  يداو 

« ملاسونب  » هلیبق رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هعمج  زامن  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  یخیرات  تادنتـسم  زا  يدادـعت  هتبلا 
.تسا هدوب  هنیدم  رد  هعمج  زامن  نیتسخن  هک  دنراد  یم  راعشا  رگید  یهورگ  تسا و  هدوب  مالسا  رد  هعمج  زامن  نیتسخن 

: دننک یم  تیاکح  باتک 5  ننس ،»  » رد هجام  نبا  باتک 2 و  ننس ،»  » رد دوادوبا 

« .تسا هدناوخ  برثی  ناناملسم  هزات  اب  ار  هعمج  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ترجه  زا  لبق  هرارز ، نبدعسا  »
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نبا .دوب  هتفگ  کیّبل  ار  مالسا  هک  تسا  اه  یبرثی  زا  سک  نیتسخن  ص 117 ،) ج 3 ، « ) يربکلا تاقبّطلا   » رد دعس  نبا  دانتسا  هب  وا  و 
: هک هتشاد  یسرتسد  يرگید  تادنتسم  هب  ص 194 ،) « ) هسیفّنلا قالعألا   » رد هتسر 

هعمجلا موـی  نیملـسملاب  َعَّمَج  هَّللا  لوـسر  ءاوـل  بحاـص  ناـک  و  ریمع ...  نب  بعـصم  هعمجلا  موـی  یف  مالـسإلا  یف  عَّمج  نـم  لّوأ  »
«. هاش مهل  حبذ  اًلجر و  رشع  ینثا  اوناک  هنیدملاب و 

نبدعسا ار  هعمج  زامن  نیلّوا  هک  یتیاور  هب  اهنت  هعمج ، هروس  زا  مهن  هیآ  لیذ   (1) نآرقلا » ریسفت  یف  نایبلا  عمجم   » رد یسربط  یلو 
.تسا هدرک  هدنسب  هدناوخ ، هرارز 

هیآ ندوب  یندـم  مغر  یلع  هعمج ، زاـمن  مکح  ندوـب  یّکم  رد  نآرقلا ، هقف  يأر  ناـبحاص  نارّـسفم و  ناـیم  هچ  رگا  ظاـحل ، نیدـب 
کـش هدروآ ، ياج  هب  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  ار  هعمج  زامن  نیلّوا  هک  نیا  رد  اما  تسا ؛ فالتخا  هعمج ،

نبدعـسا هک  تایاور  نیا  لوبق  .دنناوخ  یمن  نآ  ندش  یلمع  هیآ و  ندوب  یندـم  اب  یفانت  رد  ار  مکح  ندوب  یّکم  دـنراد و  یمن  اور 
زامن نیلّوا  هک  ّتیعقاو  نیا  لوبق  اب  یتریاغم  هتـشامگ ، تّمه  هنیدـم  رد  هعمج  زامن  ییاپرب  هب  دوخ  ادـتبا  ریَمُع  نب  بَعْـصُم  اـی  هرارز 

ِهَعُمُْجلا ِمْوَی  ْنِم  ِهالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هعمج : یندـم  هیآ  لوزن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هعمج 
.درادن تسا ، هدوب  هنیدم  رد  َنوُمَْلعَت (2)  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  َْعیَْبلا  اوُرَذ  ِهَّللا َو  ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْساَف 

هعمج دجسم  يانب  ب :

نیا .تسین  رتم  دصناپ  زا  شیب  ابق  دجـسم  ات  نآ  هلـصاف  تسا و  هتفرگ  رارق  ابق  هنیدم و  نایم  هنیدـم ، رهـش  بونج  رد  هعمج  دجـسم 
غاب بنج  یلتبرش » نسح  دّیس   » غاب طسو  رد  دجسم 

.م  1954 رکفلاراد ، پاچ  ءزج 28 ، - 1
دیباتـشب و ادـخ  رکذ  هب  لاحلا  یف  دـنناوخب ، هعمج  زور  زامن  يارب  ار  امـش  هاگره  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  « ؛ 9 هعمج : - 2

« .دوب دهاوخ  رتهب  امش  يارب  دینادب  رگا  تراجت  ره  زا  هعمج  زامن  نیا  هک  دینک  اهر  ار  تراجت  بسک و 
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هرح زا  هک  یبآ  ریسم  نییولبلا و  عاق  يداو  هّینیسحلا و  تمس  زا  هک  دراد ، رارق  بلـص  هرد  لاصّتا  هطقن  رد  ای  انونار  هرد  رد  عزجلا » »
نکمم میارب  انونار  ریسم  صیخشت  دجسم ، فارطا  هتخاسون  ياه  نامتخاس  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ؛ هدش  عقاو  دوش ، یم  يراج  یبرغ 

.دشن

هعلق يایاقب  یبرغ ، تمـس  رد  نآ  يور  هبور  هک  يوحن  هب  دراد ؛ رارق  ابق ) عراش   ) اـبق هتلافـسآ  هار  یقرـش  تمـس  رد  هعمج ، دجـسم 
.تسین شیب  رتمولیک  مین  ود و  دودح  رهش ، زکرم  ات  نآ  هلصاف  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  اه  ینامثع 

یبرح ماما  .تسا  هدرک  دای  هعمج  دجسم  يانب  ِینادابآ  زا  .ق  .ه  نرق 3  رد   (1) كولملا » لسّرلا و  خیرات   » رد يربط  ریرج  نبدّمحم 
رد هباطملا ،» مناغملا   » رد مه  يداـبآزوریف  .دـناد (2)  یم  هنیدـم  ربتعم  دـجاسم  هرمز  زا  ربکألا » ملاس  ینب  دجـسم   » ماـن هب  ار  نآ  زین 

دجـسم يانب  زا  يرجه / مهن  نرق  مود  همین  رد  يدوهمـس  نیّدـلارون  .تسا (3)  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  يرمق  يرجه  مـهن  نرق  رخاوا 
: دیوگ یم  هدروآ ، نایم  هب  نخس  هعمج 

تسا هدوب  عرذ   16 برغ 5 / هب  قرش  زا  عرذ و   20 هلبق ، هب  ماش  زا  ای  بونج ، هب  لامش  زا  نآ  لوط  هدوب و  دبنگ  ود  ياراد  دجـسم  »
نآ ناواق » نیّدلا  سمش  لّضملا  داوج  سییر  هجاوخ   » هک دنک  یم  حیرصت  نینچمه  وا  .دوب » هدش  بارخ  دجسم  فقس  يدح  ات  هک 

.تسا هدرک  میمرت  ریمعت و  ار 

شش لوط و  رتم   8 عافترا ، رتم  دودح 6  اب  ار  نآ  نامتخاس  هزورما  .دراد  یساسا  ياه  توافت  يدوهمـس ، تافیـصوت  اب  یلعف ، يانب 
.تسا ینامثع  رصع  يرامعم  کبس  هب  يدبنگ  ياراد  هک  میرگن  یم  ضرع  رتم 

هب نآ  يور  هک  هدش  بصن  دیفس  رمرم  زا  لکش  لیطتسم  يا  هتشبن  گنس  هروصقم ، یجراخ  راوید  یناقوف  تسار  پچ و  تمسق  رد 
: دنا هدرک  رقن  ّکح و  نینچ  لخادتم ، ّطخ 

ناطلّسلا نینمؤملا  ریمأ  انالوم  هعمجلا ، كرابملا  دجسملا  اذه  ءانبب  رمأ  »

ص 1256 ج 3 ، - 1
ص 400 جحلا ، قرط  نکاما  کسانملا و  - 2
ص 328 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 3
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هب طوبرم  دجـسم ، زا  هدنام  اج  هب  يانب  هک  دوش  یم  مولعم  دنـس  نیا  زا   (1) هنس .»...  لاّوش  خیراتب  دیزیاب  ناطلـسلا  رّفظملا ، کلملا 
.تسا .ق  .ه   918 ياه 886 - لاس  رد  ینامثع  دیزیاب  نارود 

، متفای قیفوت  دجـسم  هدـهاشم  ترایز و  هب  هک  يرمق ، نابعـش 1398  مود  هعمج  زور  يرمق و  1396 و 1397  ياه 1395 ، لاـس  رد 
، نآ قرشم  رد  هقبط و  هس  ینامتخاس  هب  بونج  تمس  زا  کشخ و  عیسو و  نیمز  هعطق  کی  هب  لامش  تمـس  زا  هعمج  دجـسم  يانب 

كورتم مزال ، ياه  میمرت  هجوت و  مدع  رثا  رب  هعمج  زامن  نیلوا  ِناکم  دای  هنافّسأتم  .دوب  هدش  روصحم  امرخ  ياه  لخن  زا  یناتـسغاب 
.تسا هبورخم  همین  و 

2 - 3 2 ؛ - 2 2 ؛ - 1 ياه : هرکیپ  کن :

هحفص 63. هشقن  کن :

 ...« دیدرگ انب  دیزیاب  ناطلس  هدارا  هب  انب  لاوش ، خیرات  هب  دجسم  نیا  - » 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  دجسم  موس : لصف 

یبن دجسم  يانب  خیرات  زا  یّلک  یشرازگ  فلا :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  تافو  ات  زاغآ  زا  فلا : / 1

یلاها راصنا و  روشرپ  لابقتـسا  نایم  رد  یّکم ، نارجاهم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  اـبق ، دجـسم  ياـنب  ناـیاپ  زا  سپ 
.دندش هنیدم  مزاع  هنیدم ،

دندرک و شمودق  راثن  ار  دوخ  لام  حالس و  هناخ و  ربمایپ ، هب  ییوگدمآ  شوخ  نمض  نآ ، یلاوح  برثی و  هدش  ناملسم  لیابق  همه 
یلو دنادرگ ؛ رختفم  كّربتم و  ینامحر ، تکرب  نیا  هب  ار  نانآ  دیامرف و  لالجا  لوزن  ناشلزانم  هلیبق و  هناخ و  رد  ات  دنتـساوخ  وا  زا 

ياضق هب  ار  تنوکس  ّلحم  باختنا  شمسر ، هار و  ِناگتفیـش  فاطلا  هب  ّتبحم  راهظا  نمـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم 
.دهدن اضر  سپ  شیپ و  هب  دنز و  وناز  دتسیاب ، ناکم  نآ  رد  وا  بکرم  هک  یهاگیاج  درپس ؛ یهلا 

یلـص هَّللا  لوسر  دّمحم  دز و  وناز  دوب ، يراصنا  بّویاوبا  هناخ  رواجم  يدـَبْرَم  مایا  نآ  رد  هک  دجـسم ، یلعف  نیمز  رانک  رد  بکرم 
: تفگ دومرف و  لالجا  لوزن  هلآ  هیلع و  هللا 

.َنِیلِْزنُْملا (1) ُْریَخ  َْتنَأ  ًاکَرابُم َو  ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر 

دورف تداعـس  ریخ و  لزنم  هب  ار  اـهراب  دـناوت  یم  هک  یتـسه  یـسک  نیرتـهب  وت  هک  رآ ، دورف  كراـبم  لزنم  هب  ارم  اراـگدرورپ ! - » 1
29 نونمؤم : .دروآ »
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« هلمهم لاد  هحوتفم و  هدّحوم  ءاب  ّمث  نوکـس ، ّمث  رـسک ،  » هب ار  دبرم  ص 374 ،) « ) هباط ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا   » رد يداـبآ  زوریف 
ءاب رـسک  میم و  حـتف  هب  ار  دـبرم  هتـسناد ، دـَبَر  ار  نآ  لصا  يو  نوچ  هک  هتفرگن  هدـیدان  ار  ضایع  یـضاق  هتفگ  یلو  تسا ؛ هتـسناد 

.تسا هدناوخ 

دوب یناخرتش  باهـش : نبا  هتفگ  هب  ای  دـندرک و  یم  يرادـهگن  نآ  رد  ًاتقوم  ار  یلها  تاناویح  هک  هدوب  یّلحم  رتسا ، نزو  رب  دـبرم » »
.دندرک یم  کشخ  نآ  رد  امرخ  مه  یهاگ  هک 

سنا ثیدـح  هاگرظن  هب  ای  (1) و  يراخبلا » حیحص  حرشب  يراّسلا  داشرا   » ینالطـسق و  لوسّرلادجـسم ) لصف   ) یقهیب هّوبنلا » لئالد  »
« .تشاد دوجو  ناکرشم  زا  يرباقم  امرخ و  تخرد  دنچ  نآ  رد  هکدوب  يا  هطّوحم  : » کلام نب 

«. منغلا وأ  لبإلا  هیف  تسبح  یش ء  ّلک  دبرملا  : » یعمصألا حیرصت  هب  و 

رد  ) يراخب ماما  دانتـسا  دروم  هک  ریبزلا  نبهورع  زا  لقن  هب  باهـش  نبا  هتفگ  هب  انب  نیمز  نآ  و  : » دسیون یم  ینالقسع (2)  رجح  نبا 
نب ورمع  نب  عـفار  نب  لهـس  لیهـس و  لاوـما  وزج  هـتفرگ ، رارق  ثیدـح 3906 ) یبّنلا ، هرجه  باب  راصنألا ، بقانم  باـتک  حـیحص ،

ود : » تسا هتفگ  هلابز  نبا  .دندرک (3)  یم  یگدنز  هراز  نب  دعسا  تیالو  تلافک و  تحت  یمیتی ، يریغص و  ّتلع  هب  هک  دوب ؛ راّجنلا 
«. دندوب يراصنا  بّویا  وبا  تیالو  تحت  روکذم ، ناوج 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  .تسا (4)  هدناوخ  ءارفع » نبذاعم  ، » رجح رد  ار  اه  نآ  هیوبّنلا » هریّـسلا   » رد قاحـسا  نبا  و 
راک نیا  .دهن  انب  ار  دوخ  دجسم  هناخ و  اجنآ  رد  ات  دش ؛ دبرم  هلماعم  راتساوخ  راّجنونب »  » هفیاط ای  اهنآ و  ّیلو  مّیق و  ای  لهس  لیهس و 

نآ لباقم  رد  ای  هدوب و  دیرخ  قیرط  زا  ای  لوسّرلادجسم ،) لصف  ج 1 ، « ) هوبّنلا لئالد   » رد یقهیب  حیرصت  هب 

ص 220 ج 6 ، - 1
ص 246 ج 7 ، يرابلا ،» حتف  - » 2

.یسراف همجرت  ص 187 ، ج 2 ، هوبنلا ،» لئالد   » یقهیب - 3
ص 64. هسیفّنلا ، قالعالا  هتسر  نبا  ص 246 و  ج 9 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  ینالقسع  رجح  نبا  زا  لقن  هب  - 4
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رداص ار  دجـسم  نامتخاس  روتـسد  ربمایپ  هتفرگ ، رارق  یقهیب  دـیکأت  دروم  هک  کـلام  نب  سنا  ثیدـح  رد  یلو  تسا ؛ هداد  ییاـطع 
ار نآ  ياهب  مسق  ادخ  هب  : » دـنتفگ .دیـشورفب » نم  هب  ار  دوخ  نیمز  : » دومرف دـندمآ ، روضح  هب  نوچ  .داتـسرف  راّجن  ینب  یپ  دومرف و 

.دنداد شکشیپ  و  .لاعتم » دنوادخ  زا  رگم  میریگ ؛ یمن 

« دبرم  » ینعی ریناند ؛» هرـشعب  امهنم  هعاتباف  ، » تفریذپن ار  اهنآ  هبه  ربمایپ  تسا : هتفگ  ص 56 ) ج 2 ، « ) داعملاداز  » رد يزوج  مّیق  نبا 
.دیرخ ناشیا  زا  رانید  هد  هب  ار 

یم ثیدـح 3906 ) یبنلا ، هرجه  باب  راصنالا ، بقانم  باتک  يراخب ، ماما  حیحـص ،»  » رد باهـش  نبا  ثیدـح  هب  دنتـسم  هتفگ ، نیا 
«. امهنم هعاتبا  یّتح  ًهبه  امهنم  هَلبقی  نَأ  هَّللا  ُلوسر  یبأف  « ؛ هک دشاب 

کلام نب  سنا  زا  يا  هتفگ  هنیدـملا ) هباحـصا  یبنلا و  مدـقم  باب  راصنألا ، بقانم  باتک   ) يراخب ماما  حیحـص  زا  هرجهلا » باب   » رد
ناکم نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  طسوت  دـبرم »  » بحاصت زا  لبق  دوش : یم  مولعم  نآ  دانتـسا  هب  هک  هدـیدرگ  لقن 

حیرصت هب  دمآ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ّتیکلم  هب  نوچ  تسا و  هدوب  كورتم  یناتـسلخن  نیکرـشم و  نفد  لحم 
راثآ اه و  لخن  یمامت  هتفاتـش ، وا  کمک  هب  راصنا  نارجاهم و  ات  داد  نامرف  ربماـیپ  ص 56 ،) ج 2 ، « ) داـعملا داز   » رد يزوج  مّیق  نبا 

.دننکرب ار  روبق  هبورخم 

رجح نبا  یلو   (1) عطقف .»...  لخنلاب  تیّوسف و  برخلاـب  تشبنف و  نیکرـشملا  روبقب  هَّللا  لوسر  رمأـف  : » تسا هتفگ  کـلام  نب  سنا 
ًادجسم ذّختنل  نیکرشملا  روبق  شبن  یف  دجأ  مل  : » هک هدرک  دانتسا  لاطب  نبا  هدیقع  هب  ص 266 ،) ج 7 ، « ) يرابلا حتف   » رد ینالقسع 

ياهراوید زا  دـش  یم  لکـشتم  یبّنلادجـسم ، يانب  نیلّوا  : » تسا هتفگ  حیحـص »  » رد يراخب  ماما   (2) ءاملعلا .»...  نم  دـحأ  نع  ًاّصن 
«. امرخ تخرد  هنت  زا  ییاه  نوتس  هیاپ  رب  امرخ ، تخرد  ياه  هخاش  زا  یفقس  اب  یلِگ ، یتشخ و 

نامه .دـندیرب » ار  اه  لخن  دـندرک و  فاص  نیمز  اب  ار  اه  نآ  رداص و  ار  نیکرـشم  ياهربق  شبن  روتـسد  یمارگ  لوسر  هاـگنآ  - » 1
.يراخب حیحص  ذخأم ،

!« دنشاب هتشاد  اپ  هب  ار  يدجسم  نآ  ياج  هب  ات  متفاین  ار  يزیچ  نیکرشم ! ياهربق  شبن  رد  - » 2
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هَّللا یّلـص  هَّللا - لوسر  ینب  : » دنک یم  تیاور  تباث  نب  دیز  نبا  هجراخ  زا  بئاسلا ، نبدـیزی  زا  رمع ، نبزیزعلادـبع  قیرط  زا  ییحی  و 
هقش هقش  ًابشخ  هیراوس  لعج  ًاراد و  هلعج  هبخبخلا و  عیقب  نم  ُهَِنَبل  َنََّبل  دیزی و  ًاعارذ و  نیّتس  یف  نیعبس  هدجسم  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع

70 * 60 / 4200 عرذ : هب  تحاسم   (1) هیتجوزل .» نیتیب  ینب  هبحر و  هطسو  لعج  و 

1022 / 05 عبرم : رتم  هب  تحاسم 

ربمایپ دجـسم  : » هک دراد  یّـصاخ  هراشا  هتفرگ ، رارق  حیحـص »  » رد يراخب  ماما  حیرـصت  دروم  هک  رمع ، نب  هَّللادبع  تیاور  هب  یقهیب 
امرخ ياه  هنت  نآ  ياه  نوتس  دندوب و  هدیشوپ  تخرد  ياه  هخاش  اب  ار  نآ  فقـس  دوب و  ماخ  تشخ  زا  ییاه  هیاپ  اهراوید و  ياراد 

، نآ یلامـش  ای  یماش  تمـس  رادج  رد  هصاخ  دجـسم ، یتشخ  ياهراوید  رد  هک  ددرگ  یم  مولعم  هدش ، دای  نایب  ساسا  رب   (2) دوب .»
هتـشاذگ راک  انب ، ماوق  ماکحتـسا و  تهج  دبرم ، يامرخ  ناتخرد  زا  هدش  هدیـشارت  هدـیرب و  ياه  هنت  هدوب ، سدـقملا  تیب  هب  ور  هک 

.دندومن انب  مه  هب  لصتم  هناخ  ود  رسمه ؛ تنوکس  تهج  نآ  رانک  رد  کچوک و  یطایح  انب  طسو  رد  دندوب و 

یفیّـصلا یمیدق  غاب  رواجم  دقرغلا  عیقب  پچ  تمـسق  رد  هک  تسا  یّلحم  هدمآ ، تباث  نب  دیز  نبهجراخ  تیاور  رد  هک  هبخبخ  عیقب 
( میج حـتف  هب  « ) هبجبخلا عیقب   » ار نآ  ص 62 ) « ) هباط ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا   » رد يدابآزوریف  .تسا  هتـشاد  رارق  بّویا  وبا  هاـچ  و 

.تسا هتسناد 

زا ریقح  .لّمأت  دنمزاین  اه  نآ  زا  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج  تسا و  یتوافتم  ياه  هیرظن  یبن ، دجسم  تسخن  يانب  تحاسم  دروم  رد 
نیعبس دجسم  : » هک دراد  لیامت  هدرک ، تیاور  رمع  نبزیزعلادبع  قیرط  زا  ار  نآ  ییحی  هک  تباث ، نبدیز  هتفگ  هب  اهنآ  دقن  یسررب و 

یف

یم هبخبخ  عیقب  لـحم  زا  هک  ار ، شتـشخ  صوصخم  لِـگ  زا  دـندرک و  اـنب  رتشیب  اـی  عارذ   60 ار 70 * شدجـسم  یمارگربمایپ  - » 1
« .داهن انب  لزنم  ود  شرسمه  ود  يارب  دومن و  داجیا  یطایح  نآ  طسو  رد  درب و  راک  هب  بوچ  شفارطا  رد  تخاس و  دندروآ ،

«، برالاهیاهن ، » يریون ص 214 و  ج 3 ، هیاهنلا ،» هیادبلا و   » ریثک نبا  کن : نینچمه  .لوسّرلادجـسم  لصف  ج 1 ، هّوبّنلا ،» لئالد  - » 2
ص 344 ءزج 16 ،
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عبرمرتم دودح 1022  ینعی  برغ ؛ هب  قرـش  زا  نآ ، ضرع  عرذ  بونج و 60  هب  لامـش  زا  نآ  لوط  عرذ   70 دیزی /» وأ  ًاعارذ  نیّتس 
.تسا هدوب  تحاسم 

، دجسم یبونج  راوید  تهج  رد  يرد  تسا : هتـشاد  رد  هس  ماّیا ، نآ  رد  دجـسم  يانب  رمع  نبا  هتفگ  دانتـسا  هب  يرهـشقالا  هاگرظن  زا 
تسا یلعف  لیئربج » باب   » نامه موس  ِرد  تسا و  روهشم  همحّرلا » باب   » هب هک  یبرغ ، راوید  لامـش  رد  هکتاع » باب   » هب موسوم  يرد 

: ربمایپ هک  دـسیون  یم  ص 56 ) وزج 2 ، « ) داعملاداز  » رد يزوج  مّیق  نبا  نینچمه  .تسا  هتـشاد  رارق  دجـسم  یقرـش  راوید  هناـیم  هک 
[ هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  هنم  لخدـی  يذـلا  باـبلا  همحّرلا و  باـب  هل  لاـقی  ًاـباب  هرّخؤم و  یف  ًاـباب  باوبأ : َهثـالث  هل  لـعج  »

لوسر دّمحم  دجسم ، یبونج  تمس  ای  هبعک  هب  دجسم  یلامـش  تمـس  ینعی  سدقملا ؛ تیب  زا  هلبق  ِتهج  رییغت  زا  سپ   (1) مّلسو .»-
شرازگ اب  هدنهوژپ  هنافّـسأتم  هک  دوشگ  يرگید  باب  دومن و  دودسم  ار  یبونج  راوید  رد  هدش  هدوشگ  ِرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 

هنیدـم رابخا   » رد راجن » نبدومحم  نبدـمحم  ظفاح   » هتفگ دـیاش  رظن ، تیاهن  رد  .تسا  ور  هبور  هراب  نیا  رد  یفلتخم  یخیرات  ياـه 
.دش هتسب  هلبق  رییغت  زا  سپ  هک  دوب  يرد  يذاحم  یلامش و  راوید  رد  رد ، نیا  هک  دشاب  قباطم  ّتیعقاو  اب  ص 69 ) « ) لوسرلا

امرخ تخرد  هصاخ  ناتخرد ، گرب  هخاش و  زا  دجـسم  فقـس  هدـش ، هراشا  نآ  هب  باهـش  نبا  هتفگ  رد  میدـش و  روآداـی  هکناـنچ 
ربمایپ یناراب ، ماّیا  رد  هک  دنک  یم  دانتـسا  ینیع  نادهاش  هتفگ  هب  ردقلا ، هلیل  ثیدح  حیحـص ،»  » رد يراخب  ماما  دوب و  هدش  هدیـشوپ 

یتقو همه ، نیا  اب  .دـنا  هدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  یناشیپ  رب  ار  لِگ  رثا  داهن و  یم  هدجـس  هب  لِگ  بآ و  رب  ار  دوخ  یناشیپ 
، نادعم نب  دلاخ  زا  لقن  هب  هلابز  نبا  حیرـصت  هب  مینک ، دودنا  لِگ  يزیر و  كاخ  ار  دجـسم  فقـس  ات  امرف  تزاجا  هک  دنتفگ  نارای 

: داد باوج  ربمایپ 

(2) کلذ .» نم  برقأ  رمألا  یسوم و  هلظک  هّلظ  تابیشخ و  مامث و  اّلک ، »

زا یمارگ  ربمایپ  هک  يرد  یموس  تسا و  فورعم  تمحر  رد  ماـن  هب  يرگید  بقع و  رد  یکی  تفرگ ؛ رظن  رد  نآ  يارب  رد  هس  - » 1
« .دندرک یم  دمآ  تفر و  نآ 

همجرت ص 401 ، ج 1 ، خـیرات ، یبوقعی ، .تسا » رت  کیدزن  نادـب  تقیقح  یـسوم و  ناب  هیاـس  ناـنوچ  یناـب  هیاـس  و  زگره ...  - » 2
ص 56 ج 2 ، داعملاداز ، يزوج ، مّیق  نبا  .یسراف 
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: دنک یم  تیاور  هدابع  زا  لوسّرلادجسم ،) لصف  ج 1 ، « ) هوبّنلا لئالد   » رد یقهیب 

ات دنتفگ : دنیامن و  رویز  يزاسزاب و  ار  دجسم  هک  دندومن  داهنشیپ  دندروآ و  ربمایپ  روضح  هب  دندرک و  يروآ  عمج  ار  یلام  راصنا  »
نم دوب و  نینچ  زین  یسوم  مردارب  دجسم  فقس  دومرف : ربمایپ  میرازگب ؟ زامن  تسا ، امرخ  لاشوپ  هک  فقس  نیا  ریز  دیاب  ماگنه  هچ 

« .مدرگ یمن  رب  وا  شور  زا 

رایسب دجـسم  ياهراوید  عافترا  دوش ، یم  مولعم  فقـسلا ،» هسأر  باصأ  ماق  اذإ  ناک  یـسوم  شیرع  : » هک نسح ، زا  یقهیب  هتفگ  زا 
ياـنب صوصخ  رد  ربماـیپ  تسا و  هدوبن  يدـنا  رتـم و  هس  زا  شیب  ءاـیحالا ،»  » رد ییحی  هلاـبز و  نبا  لـقن  هب  هجوت  اـب  هدوـب و  هاـتوک 

يانب رد  هک  دـنا  لوقلا  قفّتم  ربتعم ، عبانم  دانتـسا  هب  ناخّروم ،  (1) هشقنتال .» هفرخزت و  ال  : » درک یم  دـیکأت  ناراـی  هب  رّرکم  دجـسم ،
نب سنا  يرَهُز و  ثیدح  رد  تسا و  هدرک  یم  ییاّنب  راصنا - رجاهم و  زا  گرزب - هباحـص  رگید  اب  شودمه  ربمایپ  دجـسم ، تسخن 

: تسا هدرک  یم  همزمز  بل  ریز  نینچ  ار  يرعش  راک ، هب  لاغتشا  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  هدمآ  کلام 

هرجاهملا راصنألا و  رصناف  هرخآلا  ریخ  ّالإ  ریخ  ّمهللا ال 

!« امرف تمحر  ار  نارجاهم  راصنا و  سپ  .تسا  ترخآ  ریخ  یقیقح  ریخ  اراگدرورپ ! »

هدرک تبث  نینچ  ار  رعـش  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  زا  لقن  هب  یفطـصملا » راد  رابخاب  افولا  ءافو   » رد يدوهمـس  نیّدلارون 
: تسا

ادعاق ًامئاق و  اهیف  بأدی  ادجاسَْملا  ُرُمعَی  نَم  يوتسی  ال 

ادئاح رابغلا  نع  يری  نم  و 

ار نآ  راصنألا ) بقانم  باتک  ثیدح 3906 ، هرجهلا ، باب  « ) حیحص  » رد يراخب  ماما 

ص 66 هسیفّنلا ،» قالعألا   » هتسر نبا  کن : زین  - 1

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 98 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
http://www.ghaemiyeh.com


80 ص :

: تسا هدرک  لقن  نینچ  باهش  زا 

رهطأ اّنبر و  ّربأ  اذه  ربیخ  لامح  لامحلا ال  اذه 

هرجاهملا راصنألا و  محراف  هرخآلا  رجأ  رجألا  ّنإ  ّمهللا 

عّونت دّدـعت و  نّیبم  ار  لاوقا  رد  فالتخا  دجـسم ، يانب  ینالوط  نامز  هب  هّجوت  اب  لاح  ره  هب  هک  رگید  ياه  لقن  تسا  لاور  نیمه  هب 
سنا هک  دنا  هتسناد  قدنخ  رفح  نایرج  رد  ار  اهزجر  نیا  زا  یضعب   (2) حیحص ،»  » رد ملسم  .رگیدکی (1) و  یفان  هن  میبای  یم  راعشا 

: تسا هتفگ  نآ  لیذ  يوون  ماما  هدرک و  تیاور  ار  نآ  کلام  نب 

اـهوحن و دـجاسملا و  ءاـنب  یف  ءالـضفلا  لـمع  هیف  هوـحن و  ءاـنبأ و  لاـح  یف  مـالکلا  نـم  هوـحن  زجّرلا و  بابحتـسا  ثیدـحلا  اذـه  »
تفه لاس  اـت  ار  دوخ  هیلوا  لکـش  بیکرت و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  دجـسم  ياـنب   (3) ّربلا .» لامعا  یف  مهتدـعاسم 

.دیدن دوخ  هب  تّدم  نیا  رد  یتارییغت  دومن و  ظفح  يرجه 

رطاخ هب  یبن ، دجسم  هعسوت  ترورض  دنتشگزاب ، هنیدم  يوس  هب  ربیخ  عالق  حتف  زا  ناناملـسم  هک  نآ  زا  سپ  يرجه ، متفه  لاس  رد 
دّمحم نبرفعج  ماما  هتفگ  هب  تفرگ و  رارق  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رظن  ّدـم  ناناملـسم ، ّتیعمج  نوزفازور  شیازفا 
تروص هب  هک  داد  هعـسوت  يوحن  هب  ضرع  لوط و  زا  ار  دجـسم  ربمایپ  نیزر و ،...  هرجهلا  راد  رابخا  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص 

.دمآرد یعرذ   100 ّعبرم 100 *

دیعـس نب  فـیفع  ینورزاـک ،» ریـس   » زا یـسراف  همجرت  .ق  .ه  فیلأـت 732  یبـنلا ،» دـلوم  «، » یقتنملا : » هب دوـش  هعجارم  نینچمه  - 1
رد یـسلجم  عجارم  زا  باـتک  نیا  .تعلط  یـسراف  هیدـمحملا - هریـسلا  بـتکلاراد 1 - هرهاـق ، یطخ : هخــسن  .ق  .ه   760 ینورزاک ،

تسا هدوب  ص 128 ، ج 19 ، راونألاراحب ،» »
171 ص 173 - يوونلا ، مامإلا  حرشب  ءزج 12 ، - 2

زا يا  هناشن  تشاد و  هارمه  هب  نآ  ندرک  انب  نتخاس و  ماـگنه  رد  ار  نانخـس  لـیبق  نیا  زا  یناوخزجر و  بابحتـسا  ثیدـح  نیا  - » 3
قالعألا  » هتـسر نبا  زا  نینچمه  .دراد » کین  ياـهراک  ماـجنا  رد  ناـنآ  ندرک  يراـی  هریغ و  دـجاسم و  ندرک  اـنب  رد  ناـگرزب  راـک 

صص 64 و 65 هسیفّنلا ،»
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81 ص :

: دیوگ یم  هدادرارق ، دییأت  دروم  هتسر (1)  نبا  ار  تحاسم  نیا 

هب هجوت  اب   (2) رودـلا .» یف  هلثم  هیلع  داز  هانب و  ربیخ ، هیلع  هَّللا  حـتف  اّملف  هئام ، یف  هئام  نم  ّلقأ  مدـق  نیح  هاـنب  نیتّرم ؛ ّیبّنلا  هاـنب  «و 
يانب زا  ینیع  ژارتم  نیا  دـشاب و  هدـش  ّعبرم  رتم  تسیاب 2433  یم  متفه  لاس  رد  دجـسم  تحاسم  رتم ، اب  دَـی  عرذ  ِيربارب  باـستحا 

تقباطم ّعبرمرتم  ینعی 2475  دـنا ؛ هدرک  هئارا  يرمق  نرق 13  لیاوا  رد  كرت  ناسانـشراک  زا  هک  يا  هشقن  ياـهرایعم  قبط  دجـسم ،
رتم  49 / 33 عرذ /  100 (3) میزادرپ : یمن  رگید  تایاور  ءارآ و  دقن  هب  ور ، نیا  زا  .دراد  یتابساحم 

49 / 33 * 49 / 33 ّعبرمرتم /  2433

يارب هک  دـنا  هدرک  هراشا  ییوگتفگ  هب  دجـسم ، يانب  نتفرگ  ماجنا  یگنوگچ  تادنتـسم  هئارا  نمـض  ثیدـحو ، هریـس  ياه  باـتک 
« حیحـص  » رد يراخب  ماما  يردخ و  دیعـسوبا  زا  همرکع ، زا  ءاّدخلا ، دلاخ  زا  هوبّنلا » لئالد   » رد یقهیب  .تسا  هّجوت  لباق  ناگدنهوژپ 
: دنا هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  ًاضیا  رگید  دانسا  هب  ننس ،»  » رد دوادوبا  و  حیحص »  » رد ملسم  و  هیوبّنلا » هریسلا   » رد قاحسا  نبا  و 

بارتلا ضفنی  لعجف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - هآرف  نیتنبل ، نیتنبل  لمحی  راّمع  هنبل و  هنبل  دجـسملا  ءانب  یف  لمحن  اـّنک  »
لوقی لاق : .رانلا  یلإ  هنوعدی  هّنجلا و  یلإ  مهوعدی  .هیغابلا  هئفلا  هلتقت  راّمع  حیو  لوقی : هنع و 

ص 64. هسیفّنلا » قالعألا  - » 1
، دوشگ وا  رب  ار  ربیخ  ادخ  هک  یماگنه  تشاد  تحاسم  رتم  رد 100  رتم  لقادـح 100  هک  یلاح  رد  تخاس  ار  نآ  راب  ود  ربمایپ  - » 2

« .دوزفا نآ  هب  لحم ، نآ  ياه  هناخ  هزادنا  هب 
.ناملآ ینازاق ، يدنفا  لیلخ  پاچ : هشقن  - 3
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82 ص :

مالـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  يراداوه  هب  نیفـص  گـنج  رد  .ق  لاس 37  رد  رـسای  راّمع  (1) .نتفلا » نم  هَّللاـب  ذوعأ  راّـمع :
.دیدرگ دیهش  هیواعم  راداوه  نایماش  تسد  هب  دز و  ریشمش 

: دراگن یم  ًاحیرص  ص 308 ) ج 2 ، « ) هیوبّنلا هریّسلا   » رد ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلاوبا ،

لئالد  » رد یقهیب  (2) و  .هیغابلا » هئفلا  هلتقت  ّهنأ  راّمع  نع  هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ربخأ  ثیح  هّوبنلا ، لئالد  نم  ثیدحلا  اذـه  «و 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يربمایپ  تّحص  رب  لیلد  هک  هتسناد  يرابخا  هلمج  زا  ار  نآ   (3) هّوبنلا »

هالوم ؤلؤل  يرتخبلا ، هَّللادـبع  نبرباج  ناـمثع ، بهو ، نبدـیز  قیرط  زا  ار  هیغاـبلا » هئفلا  هلتقت   » ثیدـح  (4) لاّـمعلا » زنک  - » نینچمه
، رمع نب  هَّللادبع  هملـس ، ّما  هشئاع ، درغلا ، نب  دایز  هداتق ، وبا  هریرهوبا ، عفار ، وبا  هماما ، وبا  کلام ، نب  بعک  صاعلا ، نبورمع  رامع ،

.تسا (5) هدرک  تبث  کلام  نب  سنا  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  دوعسم ، نبا 

ربمایپ .تشاد  یمرب  تشخ  ود  تشخ ، ود  رامع  میتشاد و  یم  رب  تشخ  کی  تشخ ، کی  ام  زا  کی  ره  دجـسم ، ناـمتخاس  رد  - » 1
رد دنشک ، یم  ار  وا  شکرـس  هورگ  هک  رامع  رب  دورد  نیرفآ  تفگ : یم  دومن و  وا  زا  كاخ  ندناکت  هب  عورـش  دید و  ار  وا  یمارگ 

بوشآ هنتف و  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  دیوگ ، یم  رامع  .دنناوخ  یم  خزود  هب  ار  وا  اه  نآ  دـَناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اه  نآ  هک  یلاح 
« .اه

رگمتس هورگ  ار  وا  : » دومرف راّمع  دروم  رد  هیلع - همالسو  هَّللا  تاولـص  ترـضح - هک  تسا  هوبنلا  لئالد  باتک  زا  تیاور  نیا  و  - 2
« .تشک دهاوخ 

191 صص 194 - ج 1 ، - 3
137 صص 147 - ج 16 ، یقتم ، - 4

ص 65 هسیفّنلا ،» قالعألا   » هتسر نبا  نینچمه  - 5
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83 ص :

مود هفیلخ  باطخ ، نبرمع  هعسوت  فلا : / 2

: دوب هداد  ار  یبّنلادجسم  هعسوت  هزاجا  دوخ  هباحص  هب  مالسا  ربمایپ  یخیرات ، تادنتسم  هب  انب 

يدجسم اذه  : » تسا هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  هدرک  تیاور  ینادنمشناد  نایوار و  زا  یلـصوم  رکب  یبا  نبرمع  زا  ییحی 
«. دجسمب غلب  ول  هنم ، وهف  هیف  دیز  ام  و 

ضیارف يرازگرب  تهج  یفاک  ناکم  ندوبن  یبّنلادجسم و  رد  ناناملسم  ماحدزا  دایدزا و  هب  هجوت  اب  نیدشار ، يافلخ  زا  مود  هفیلخ 
دمحا .دـنک  بارخ  دجـسم  هعـسوت  تهج  ار  دجـسم  فارطا  ياه  هناخ  زا  يدادـعت  تفرگ  میمـصت  ترایز ، تدابع و  فاکتعا و  و 

: مدینش مود  هفیلخ  زا  دوب  هتفگ  يو  هک  هدرک  تبث  ار  عفان  هتفگ 

دیزن نأ  یغبنی  لوقی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  تعمس  ّینإ  »
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84 ص :

تباث نب  بعصم  زا  ینخـس  هب  ص 93 ) « ) لوسرلا هنیدـم  رابخا   » رد راجن  نب  دومحم  نب  دـمحم  ظـفاح   (1) تدز .» ام  اندجـسم  یف 
: درک ثیدح  بابح  نب  ملسم  زا  يو  هک  دنک  یم  هراشا 

، باطخلا نب  رمع  یلو  مالسلا و  هیلع  یّفوت  اّملف  .هلبقلا  وحن  هدیب  راشأ  و  اندجـسم » یف  اندز  ول  : » هالـصم یف  وه  ًاموی و  لاق  ّیبّنلا  ّنإ 
و ننُـس »  » رد دواد  وبا  حیحـص ،»  » رد يراخب  ماـما   (2) هلبقلا .»...  وحن  هدـیب  راشأ  و  اندجـسم » یف  اـندز  ول  : » لاـق هَّللا  لوسر  ّنا  لاـق :

: هک دنا  هتفگ  رمع  نبا  زا  لقن  هب  عفان  زا  نامّزلا ،» هآرم   » رد یعفای 

« .تخاس یلمع  .ق  .ه  مهدفه  لاس  رد  ار  هعسوت  نیا  مود  هفیلخ  »

ساّبع یلو  دـیامن ؛ ّمضنم  دجـسم  هب  ار  نآ  بارخ و  ار  بلّطملادـبع  نب  ساّبع  هناـخ  هک  دـید  مزـال  هشقن ، يارجا  تهج  مود  هفیلخ 
عماوج خـیرات و  ياه  باـتک  یماـمت  هک  تسویپ  عوقو  هب  یتاـشقانم  ود ، نآ  نیب  ور ، نیازا  .دـشن  نآ  شـشخب  اـی  شورف  هب  یـضار 

: دنا هتخادرپ  شتقیقح  حرش  هب  هدرک و  رکذ  فلتخم  تایاور  هب  ار  نآ  هلأسم ، تیمها  هب  رظن  ثیدح 

نب هَّللادبع  زا  لقن  هب  ییحی  هلابز و  نبا  و  كردتسملا »  » رد مکاح  هَّللادبعوبا  و  ننُـس »  » رد یقهیب  و  يربکلا » تاقبطلا   » رد دعـس  نبا 
لبنح نب  دمحا  ساّبع و  نب  هَّللادبع  زا  قاحـسا  نبا  هرجهلاراد ،» رابخا   » رد رمع  نبا  زا  عفان ، زا  نیزر  و  هنیدـملا » رابخا   » رد رکب  یبا 

قرط نکاما  کسانملا و   » رد یبرح  قاحسوبا  ماما  و  قشمد ،» خیرات   » رد رکاسع  نبا  دنسم ،»  » رد

هک ار  هچنآ  میهد ، هعسوت  ار  نامدجـسم  هک  تسا  هتـسیاش  تفگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگربمایپ  هک  ما ، هدینـش  ادخ  هب  - » 1
« .مدوزفا نم 

.درک هراشا  هلبق  فرط  هب  شتسد  اب  میداد و  یم  هعسوت  ار  نامدوخ  دجسم  يانب  دوب  بوخ  هچ  تفگ ، یلـصم  رد  ربمایپ  يزور  - » 2
نامدجـسم هب  هک  دوب  بوخ  هچ  دـندومرف : ربمایپ  تفگ : تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  باطخ  نب  رمع  تفای و  تافو  هک  یماـگنه 

« .درک هراشا  هلبق  يوس  هب  شتسد  اب  میدوزفا و  یم 
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85 ص :

.دنا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ار  فالتخا  نیا  هب  طوبرم  كرادم  ص 362 ) « ) هریزجلا ملاعم  جحلا و 

: هک تسناد  نینچ  ار  نآ  لمجم  تادنتسم ، يدنب  عمج  هب  هّجوت  اب  ریقح 

نآ تهج  هب  هفیلخ  تسا و  هدوب  دجسم  یبرغ  بونج  راوید  رواجم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  يومع  بلطملادبع  نب  ساّبع  هناخ  »
ای دوخ  هناخ  يراذـگاو  هب  روبجم  ار  ساّبع  دـهد ، هعـسوت  نآ  یبرغ  تمـس  یبونج و  اـی  یلبق  تمـس  زا  ار  دجـسم  تساوخ  یم  هک 
« .دادن اضر  نآ  بیرخت  هب  دوب ، هدرک  يرای  ار  يو  شا  هناخ  يانب  رد  دمحم  هک  نآ  مارتحا  هب  ربمایپ  يومع  یلو  .دومن  نآ  شورف 

رگید يوس  زا  هنیدـم  یلاـها  وـس و  کـی  زا  بلّطملادـبع  نب  ساـّبع  هفیلخ و  ناـیم  ییاـهوگتفگ  تاـشقانم و  زورب  بجوـم  رما  نیا 
.دندراذگاو هفیذح  رکاسع » نبا  خیرات   » رد ملسا  هتفگ  قبط  ای  بعک  نب  ّیبا  هب  ار  ّتیمکح  هعزانم ، نیا  عفر  تهج  راچان  .دیدرگ 

تفگ نخس  دجسم  هعسوت  موزل  ّتیمها و  زا  هفیلخ  دندش و  رضاح  یضاق  رـضحم  رد  يوعد  نیفرط  ناونع  هب  ربمایپ  يومع  هفیلخ و 
هب تروص  نیا  ریغ  رد  دنک ؛ تشذگ  نیملسم  تحلصم  تهج  هب  دوخ  یـصخش  عفن  زا  تسیاب  یم  بلّطملادبع  نب  ساّبع  هک  نیا  و 

.دیامن مضنم  دجسم  هب  ار  نآ  بیرخت و  فنُع  هب  ار  هناخ  تشاد  دهاوخ  قح  هفیلخ  تحلصم ، ظفح  رطاخ 

، تسا نید  تابجاو  زا  نآ  تیاعر  هک  دارفا ، یعرـش  قوقح  تسیاب  یمن  هک  نیا  و  تیکلام - ّقح  عضوم  زا  بلّطملادـبع  نب  ساـّبع 
.دومن یهاوخداد  تسا -؟ لزانم  ناکلام  هب  يّدعت  ملظ و  دجسم ، هعسوت  همزال  ایآ  دوش و  هداهن  اپ  ریز 

زا یثیدح  نایب  نمض  ار  دوخ  رظن  يأر و  هنیدم ، لها  هباحـص و  روضح  رد  نیفرط ، يواعد  هلأسم و  هب  فوقو  زا  سپ  بعک  نب  ّیبا 
: تشاد زاربا  نینچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

انب سیـسأت  هب  نوچ  دواد  .دنک  انب  نیمز  يور  وا  مان  هب  يا  هناخ  ات  داد  نامرف  یبن  دواد  هب  دنوادخ  هک  مدینـش  هَّللا  لوسر  دمحم ، زا  »
چیه هب  هناخ  نآ  بحاص  نوچ  دوب و  هشقن  لماک  يارجا  عنام  هاگتدابع  طسو  ای  رانک  رد  یکچوک  هناخ  تشامگ ، تّمه 
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شکلام زا  ار  هناخ  روز ، هب  هاگتدابع  هشقن  قّقحت  يارب  ات  درک  دـصق  دوخ  لد  رد  دواد  دادـن ، اضر  نآ  يراذـگاو  ای  شورف  هب  هجو 
هدش بصغ  لام  یهاوخ  یم  هک  داتسرف  یحو  دواد  هب  دنوادخ  درک ، روطخ  دواد  هشیدنا  لد و  رد  هدارا  تبغر و  نیا  نوچ  .دناتـسب 
اریز متفرگ ؛ وت  زا  ار  راختفا  نیا  یتفرگ و  رارق  نم  تبوقع  دروم  یهد !؟ رارق  دوش ، یم  اپ  رب  ادـخ  ماـن  هب  هک  یهاـگتدابع  رد  ار  يا 

« .یتسه ییانب  نینچ  سیسأت  یگتسیاش  دقاف 

هتفرگ رارق  ص 362 ) « ) هریزجلا ملاعم  جـحلا و  قرط  نکاـما  کـسانملا و   » رد یبرح  ماـما  دـییأت  دروم  هک  داـنزلاوبا - تیاور  هب  اـی 
: هک تسج  لّسوت  تسا -

اعد هب  تسد  یبوبر ، هاگرد  رد  هدنمرـش  دواد  سپ   (1) ملظلا .» نم  یـش ء  هیف  لعجی  نأـب ال  تویبلا  ّقحأ  یتیب  ّنأ  هیلإ  هَّللا  یحوأـف  »
.درک لّوحم  یبن  نامیلس  هب  ار  نآ  دنوادخ  و  دریگم ! نم  نادنزرف  زا  ار  قیفوت  نیا  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  تشادرب و 

بلّطملادـبع نب  ساّبع  دـش و  هدنمرـش  دوخ  لمع  زا  مود  هفیلخ  تفرگ ، نایاپ  هفیذـح  ای  بعک  نب  ّیبا  ناسل  زا  ثیدـح  ناـیب  نوچ 
: تفگ

«! ًاباوث اهل  ذخآ  ّمهّللا ال  : » درک اعد  وا  هفیلخ »! يا  وت ، هب  هن  مشخب ؛ یم  ناناملسم  هب  ار  ما  هناخ  دش ، نشور  ادخ  مکح  هک  نونکا  »

: دنا هتفگ  یمالسا  ناّفلؤم  زا  رگید  يا  هدع 

راوید رب  نآ  يزیربآ  ریسم  نوچ  دوب و  نازیوآ  دجسم  راوید  ساّبع و  هناخ  راوید  نیب  لصاف  ّدح  رد  هک  دوب  ینادوان  رـس  رب  فالتخا 
: تفگ دش و  علّطم  هعقاو  نآ  زا  ساّبع  .تخادنا  ییوس  هب  ار  نآ  دنکرب و  ياج  زا  ار  نادوان  هفیلخ  دوب ، هدرک  دراو  همطل  دجسم 

قح هفیلخ  دوب و  هدرک  بصن  دوخ  تسد  هب  ار  نادوان  هَّللا  لوسر  هک  ادخ  هب  مسق  »

« .دریگن ياج  نآ  رد  متس  زا  يا  هناشن  يزیچ  تساه و  هناخ  نیرت  هتسیاش  قح  هب  نم  هناخ  هک  درک  یحو  يو  هب  دنوادخ  سپ  - » 1
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حرـش زا  سپ  درک و  باـختنا  ّتیمکح  هب  ار  بعک  نب  ّیبا  تفرگ و  ـالاب  يوـعد  .دـنکرب » ياـج  زا  نم  نذا  یب  ار  نآ  هـک  تشادـن 
: تفگ رمُع  هفیلخ ، هابتشا  ندش  مولعم  ثیدح و 

نب ساـّبع  هناـخ  هب  یباـیتسد  زا  سپ  مود ، هـفیلخ  تروـص ، ره  رد   (1) هناکم .» هّدرَف  یقتاـع  یلع  كـالجر  اـّلإ و  هُّدـشت  اـم  هَّللا  «و 
هعـسوت هب  مادـقا  هدـش ، هراشا  نآ  هب  ییحی  نبرهاط  تیاور  رد  هک  بلاـط ، یبا  نبرفعج  هناـخ  زا  یتمـسق  يرادـیرخ  بلّطملادـبع و 

.دومن یبن  دجسم 

: تسا هتفگ  هک  رمع  نبا  ثیدح  هب  هجوت  اب  ًامومع  هنیدم  ناخّروم 

.تسا هدوب  عارذ  برغ 120  هب  قرش  زا  نآ  ضرع  عارذ و   140 ماش ، هب  هلبق  زا  یبنلا  دجسم  لوط  رمع ، نامز  رد  هعسوت  زا  سپ 

یلامش ای  یماش  تمـس  هب  هدوزفا و  دجـسم  یبونج  ای  یلِبق  تمـس  هب  عارذ  دودـح 20  مود  هفیلخ  هک  دـنا  هدرک  يریگ  هجیتن  نینچ 
اجنآ رد  هفیلخ  هتـشاد ، رارق  ربمایپ  نارـسمه  ياه  هرجح  دجـسم ، راوید  یقرـش  تمـسق  نوچ  تسا و  هدرک  هفاضا  عارذ   40 دجسم ،

.درواین دوجو  هب  يرییغت  درکن و  یفّرصت 

: دسیون یم  مود  هفیلخ  طسوت  دجسم  یلبق  تمس  هدوزفا  دروم  رد  ص 66 ،) « ) هسیفّنلا قالعألا   » رد هتسر  نبا 

یتلا هلبقلا  نیطاسأ  لّوأ  یلع  هلبقلا  نم  رمع  رادج  ُّدح  ناک  هلبقلا و  یف  هَّدـم  بشخلا و  عزن  نبل و  نم  هنیطاسأ  لعج  رمع  ّیلو  اّملف  »
عرذ ساسا  رب  تحاـسم ، نیا  تسا و  هدوب  ّعبرمرتم  دودح 1216  هتفای ، هعـسوت  تحاسم  عومجم  نیاربانب ،  (2) هروصقملا .»...  اهیلإ 

دجسم دودح  نییعت  تهج  یلعف  يانب  ژارتم  اب  ناسدنهم  هچنآ  اب  دی 

رارق ًاددـجم  شیوخ  ياج  رد  ار  وا  سپ  .دـشاب  نم  ياه  هناـش  يور  تیاـهاپ  هک  نآ  رگم  ینک  یمن  مکحم  ار  وا  مسق  ادـخ  هب  - » 1
« .داد

زا ار  نآ  درک و  ادج  نآ  زا  ار  نآ  ياه  بوچ  درک و  انب  تشخ  زا  ار  دجسم  ياه  نوتـس  دش ، نیملـسم  هفیلخ  رمع  هک  یماگنه  - » 2
« .تسا هدوب  هروصقم  هب  یهتنم  هلبق ، ياه  نوتس  دادتما  رد  هلبق  زا  رمع  راوید  دح  .داد  دادتما  هلبق  تمس 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :

هب نورقم  ار  یخیرات  تادنتـسم  نآ  ناوت  یم  درادـن و  یفالتخا  نادـنچ  ّعبرمرتم ) ینعی 1100   ) دـنا هداد  هئارا  مود  هفیلخ  ناـمز  رد 
.تسناد تحص 

، هکتاـع یمیدـق  باوبا  يانثتـسا  هب  .دـش  لـصاح  یتارییغت  دجـسم ، گرزب  ياـهرد  نتفرگ  رارق  رد  روکذـم ، هعـسوت  ماـجنا  زا  سپ 
: دیدرگ ریز  حرش  هب  رد  شش  ياراد  دجسم  دش و  هدوزفا  نآ  هب  رگید  ِرد  ود  یماش ، لیئربج و 

دش و هدیشک  رتولج  دوب ، اًلبق  هک  یتهج  نامه  يذاُحم  ًاددجم  تسا و  روهشم  مالّـسلا » باب   » هب هک  یبرغ ، راوید  رد  ناورم  باب  - 1
.تفرگ رارق 

.تسا موسوم  همحّرلا » باب   » هب هک  یبرغ  راوید  رد  هکتاع  باب  - 2
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.تفریذپن تروص  یتارییغت  ای  هعسوت و  تمس ، نآ  رد  اریز  دنام ؛ یقاب  نانچمه  دجسم  یقرش  راوید  رد  لیئربج  باب  - 3

.دنا هتفگ  باطخ  نبرمُع  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  فالتخا  هب  هک  دیدرگ  انب  دجسم  یقرش  راوید  یلامش  ياهتنم  رد  ءاسّنلا  باب  - 4

.یبّنلا دجسم  یماش  تهج  ای  یلامش  راوید  رد  رد ، ود  5 و 6 -

موس هفیلخ  ناّفع ، نب  نامثع  هعسوت  فلا : / 3

: دننک یم  لقن  عفان  زا  رمع ، نب  هَّللادبع  زا  ننس »  » رد دوادوبا  و  حیحص »  » رد يراخب  ماما 

يزاسزاب شوقنم  ياه  گنـس  اب  ار  شیاهراوید  دوزفا و  يرادـقم  نآ  تحاسم  هب  داد و  رییغت  ار  دجـسم  يانب  ناـمثع  رمع ، زا  سپ  »
« .درک میمرت  جاس  بوچ  اب  ار  نآ  فقس  دومن و  انب  دیدجت  شّقنم  هدش و  يراّجح  ياه  گنس  اب  ار  دجسم  ياه  نوتس  درک و 

هللا یلـص  ربمایپ  دجـسم  يانب  موس  هفیلخ  نامثع  ًاساسا  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  لماک  لـماش و  لاـمجا ، نیع  رد  هتفگ ، نومـضم 
.تسا هدرک  جراخ  یگیاریپ  یب  یگداس و  نیتسخن و  تلاح  زا  ار  هلآ  هیلع و 

نآ ياه  نوتـس  اهراوید و  هدوسرف و  نامثع  نامز  رد  دجـسم  يانب  هک  دهد  یم  ناشن  رمع ، نبا  زا  وا  هیطع و  زا  ننـس »  » رد دواد  وبا 
بجوم هنیدم ، يوس  هب  ناملسم  لیابق  ترجاهم  هنیدم و  رهش  رد  ناناملسم  ّتیعمج  نوزفا  زور  شیازفا  .دوب  هداهن  یگدیسوپ  هب  ور 

.دوش يرورض  دجسم  هعسوت  دش 

، هدرک تیاور  بطنح  نب  هَّللادبع  نب  بلّطم  شدنزرف  زا  ار  نآ  ییحی  هک  بطنح  نب  هَّللادـبع  ثیدـح  هب  يرظن  رتشیب ، یـسررب  يارب 
: میزادنا یم 

تعامج رد  هصاخ  یبّنلادجسم ، رد  اج  یمک  تیعمج و  دایدزا  هراب  رد  هنیدم  مدرم  دیسر ، تفالخ  هب  نامثع  هک  .ق  .ه  لاس 24  رد  »
هب يأر ، نابحاص  اب  تروشم  زا  سپ  نامثع  .دندش  دجسم  هعسوت  راتساوخ  دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  يو  اب  هعمج ،
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: درک مالعا  نینچ  تفر و  ربنم  زارف  رب  رهظ  زامن  يادا  زا  سپ  اهزور  زا  یکی  رد  يو  .داد  اضر  يراک  نینچ  ماجنا 

- هَّللا لوسر  ُتعمـسل  دهـشأ  هیف و  دیزأ  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دجـسم  مدهأ  نأ  ُتدرأ  دق  ّینإ  ساّنلا ، اهّیأ  »
ینمدقت ینقبس و  مامإ  فلـس و  هیف  یل  ناک  دق  هّنجلا و  یف  ًاتیب  هل  هَّللا  ینب  ًادجـسم  هَّلل  ینب  نم  لوقی : مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص 

یلع اوعمجاف  مّلسو .- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  باحصأ  نم  يأرلا  لهأ  ترواش  دق  هانب و  هیف و  داز  ناک  باطخلا  نبرمع 
حرش  » رد يوغب  و  حیحص »  » رد ملسم  و  حیحص »  » رد يراخب  ماما  هک  دیبل  نب  دومحم  هدروآ  قبط  هتبلا   (1) هعیسوت .» هئانب و  همده و 

!« هتئیه یلع  هعدی  نأ  اّوبحا  و  : » یلو دنتشاد ، لماک  تقفاوم  ربمایپ ، دجسم  هعسوت  اب  مدرم  دنا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  هنّسلا »

هراـجحلاب هءاـنب  هنم  اوهرک  اـّمنإف  : » هک تسا  هدرک  تبث  نینچ  دجـسم ، هعـسوت  صوـصخ  رد  ار  یموـمع  هدـیقع  دـیبل » نبدوـمحم  »
: تفگ يرهز  زا  سنا ، نب  کلام  زا   (3) فارشألا » باسنا   » رد يرذالب  رگید ، ییوس  زا   (2) هتعسوت .» دّرجم  هشوقنملا ال 

ار ربمایپ  دجسم  دنتفگ : یم  مدرم  یلو  .دومن  نآ  فرص  دوخ ، لاوما  زا  ار  میس  مهرد  رازه  هد  داد و  هعسوت  ار  یبّنلا  دجسم  نامثع ، »
دجسم نامثع  عّسو  لاق : « ؛» دنک یم  لمع  هنوراو  ار  وا  هار  قیرط و  هک  یلاح  رد  دهد  یم  هعسوت 

یم هَّللا  لوسر  ما  هدینـش  هک  مهد  یم  تداهـش  .مهد  هعـسوت  ار  نآ  ات  منک  بارخ  ار  هَّللا  لوسر  دجـسم  متـساوخ  یم  مدرم  يا  - » 1
هدرک ار  راک  نیا  نم  زا  شیپ  یماما  هوسا و  .دزاس  یم  تشهب  رد  يو  يارب  یلزنم  دنوادخ  دنک ، انب  ار  يدجـسم  هک  یـسک  دـیوگ :

تروشم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هباحـص  زا  ناگرزب  اب  تسا ، هدرک  انب  دیدجت  هعـسوت و  ار  دجـسم  باطخ  نب  رمع  تسا و 
« .ددرگ انب  دیدجت  هعسوت و  ًاددجم  بارخ و  ار  نآ  هک  دنداد  رظن  قافتالاب  یگمه  مدرک 

« .دباین هعسوت  هک  نیا  هن  دندیدنسپن ، ددرگ ، انب  ینییزت  هدش و  يراک  هدنک  ياه  گنس  اب  ار  دجسم  هک  ار  وا  رظن  - » 2
ص 38 وزج 5 ، - 3
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«. هتّنس ّریغی  هَّللا و  لوسر  دجسم  عّسوی  ساّنلا : لاقف  مهرد ، فالآ  هرشع  هلام  نم  هیلع  قفنأف  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا -

ماما .دـیدرگ  نآ  نیزگیاج  رتشیب  یتحاسم  اب  دـیدج  ياـنب  هدـیچرب و  نب  زا  دجـسم  یمیدـق  ياـنب  ناـمثع ، ناـمز  رد  ریدـقت ، ره  هب 
نیا تباـث ، نب  دـیز  نب  هجراـخ  دـیوگ : یم  ص 363 ) « ) هریزجلا ملاـعم  جـحلا و  قرط  نکاـما  کـسانملا و   » رد یبرح  قاحــساوبا 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  يزاسزاب 

هب ار  برغ  تمـس  .دوزفین  نآ  رب  يزیچ  قرـشم ، بناـج  زا  یلو  داد ؛ هعـسوت  هلبق  تـهج  زا  ار  نآ  درک و  بارخ  ار  دجـسم  ناـمثع  »
هصقلا و هشوقنملا و  هراجحلاب  هانب  و  «. » .دومن انب  چگ و ...  هدش و  يراّجح  ياه  گنس  اب  ار  نآ  دیشخب و  هعسوت  نوتـس  کی  هزادنا 

«. هّصقلاب هضیب  دیرجلا و  بشخلا و 

یلبق هعـسوت  رد  هک  بلّطملادبع - نب  ساّبع  هناخ  هیقب  ص 67 ) « ) هسیفنلا قالعألا   » رد هتـسر  نبا  هتفگ  هب  هّجوت  اب  هعـسوت و  نیا  رد 
.دیدرگ قحلم  دجسم  هب  لماک  روط  هب  دوب - هدش  دجسم  وزج  نآ  زا  یشخب  دجسم 

: دنک یم  نایب  نینچ  لیصفت  هب  ار  هلأسم  هّیطع ، نب  هَّللادبع 

شوقنم ار  نآ  تخاس و  اپ  هب  نهآ  ياه  هلیم  گنس و  اب  ار  اه  نوتس  .درک  انب  چگ  هدش و  یـشاقن  ياه  گنـس  اب  ار  دجـسم  نامثع ، »
.تخاسب جاس  بوچ  اب  ار  نآ  فقسو  دومن 

« .داد هعسوت  عارذ  هب 150  ار  نآ  ضرع  عارذ و  هب 160  ًاعومجم  ار  دجسم  لوط 

رد هیقف  نـبا  و  ص 97 ) « ) لوسّرلا هنیدـم  رابخا   » رد ار  نآ  راّجن  نبا  هدـش و  تبث  تباـث  نب  دـیز  زا  هک  يرگید  نخـس  اـب  هتفگ  نیا 
.دراد تقباطم  هدرک ، لقن   (1) نادلبلا » باتک  رصتخم  »

: هک هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب   (2) خیرات »  » باتک رد  یبوقعی  ار  تایرظن  نیمه 

زا ار  نآ  گنس  داد و  تعسو  ار  ادخ  ربمایپ  دجسم  يرجه ، لاس 29  رد  نامثع ] » ]

.ق .ه   1302 لیرب ، پاچ  ص 23 ، - 1
.یسراف همجرت  ص 58 ، ج 2 ، - 2
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هکنانچ ار  نآ  ياهرد  عارذ و  ار 150  نآ  يانهپ  عارذ و  ار 160  نآ  يزارد  درب و  راک  هب  علق  نآ  ياه  نوتـس  رد  دروآ و  لخن  نطب 
اهنت .تسا  هدیقع  مه  یبوقعی  اب   (2) كولملا » لسرلا و  خیرات   » رد يربط  ریرج  نب  دـمحم   (1) .داد » رارق  رد   6 دوب ، رمع  نامز  رد 

: هک دنک  یم  هفاضا 

.رداص راد  توریب ، پاچ  ص 166 ، ج 2 ، یبرع ، نتم  - 1
.یسراف همجرت  ص 2113 ، ج 5 ، - 2
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بوچ ار  نآ  قاط  دندوب و  هداد  اج  نآ  رد  برس  هک  درک  انب  ییاه  گنس  زا  ار  نآ  ياه  نوتس  تخاس و  شّقنم  گنس  اب  ار  دجسم  »
« .درک جاس 

ّلک اریز  تسا ؛ تّحـص  هب  نورقم  يدودح  ات  مود  هفیلخ  ربمایپ و  نامز  رد  دجـسم  تحاسم  اب  نآ  قیبطت  هب  هّجوت  اب  روکذم ، دانـسا 
قیقد تابـساحم  قباطم  نامثع ، يوس  زا  هدـش  ماجنا  هعـسوت  دوب و  هدیـسر  ّعبرمرتم  هب 3575  مود  هفیلخ  نامز  رد  دجـسم  تحاـسم 

رد دجسم  تحاسم  ّلک  ینعی  تسا ؛ هدوبن  ّعبرمرتم  زا 496  شیب  ّفلؤم ، ینیع  یسررب  و  يدوعسلا » يوبّنلا  دجسملا  هعـسوت  بتکم  »
يدایز فالتخا  روکذـم  تادنتـسم  اـب  عرذ  هب  لیدـبت  رد  مقر  نیا  تسا و  هتـشادن  عبرمرتم  دودـح 4071  زا  شیب  يژارتم  وا  ناـمز 

.درادن

لوط هب  يرجه  لاس 30  مّرحم  ات  لاس 29  لّوألا  عیبر  لّوا  زا  لوسرلا ،» هنیدم  رابخا   » رد راّجن  نبا  هتفگ  قبط  هعسوت ، تاریمعت و  نیا 
قباطم هدرک ، هراشا  نآ  هب  یفطـصملا » راد  رابخأب  افولا  ءاـفو   » رد يدوهمـس  هک  هَّللادـبع  نب  بلطم  تیاور  اـب  هیرظن  نیا  دـیماجنا و 

.تسا

هحفص 92 هشقن : کن :

زیزعلادبع نب  رمع  هعسوت  فلا : / 4

نب دیلو  هک  نیا  ات  دنام ؛ یقاب  حـلاصم  لکـش و  نامه  هب  یبن  دجـسم  ناّفع ، نب  نامثع  طسوت  دجـسم ، يانب  ریمعت  هعـسوت و  زا  سپ 
ریرج نبدـمحم  .درک  بوـصنم  هّکم  هنیدـم و  يرادناتـسا  هب  ار  زیزعلادـبع  نبرمع  دیـسر و  تفـالخ  هب  .ق  لاس 86  رد  کلملادـبع 

: دیوگ یم  لاس 88  ثداوح  زا  نخس  لیذ   (1) كولملا » لسّرلا و  خیرات   » رد يربط 

زین ار  ربمغیپ  نارـسمه  هناخ  دـننک و  ناریو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمیپ  دجـسم  ات  تفگب  کلملادـبع  دـیلو  لاـس  نیمه  رد  »
دوخ هّیلوا  ّتیعـضو  تلاح و  نامه  هب  نامز ، نآ  ات  ربمایپ  تنوکـس  ّلحم  ياه  قاتا  هناخ و   (2) .دنزادنیب » دجسم  رد  دننک و  ناریو 

همطل همطاف ، شرتخد  مالـسا و  لوسر  هناخ  اه و  هرجح  ینامتخاس  ّتیعقوم  هب  ناّفع ، نب  نامثع  هن  مود و  هفیلخ  هن  .دوب  هدـنام  یقاب 
مدرم دیدش  یگتسبلد  دندوب و  هدرواین  دراو  يا 

.یسراف همجرت  ص 3815 ، ج 9 ، - 1
ص 66 ج 1 ، يربکلا ،» ناویحلا  هایح   » يریمد - 2
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.دوب راک  نیا  زا  عنام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یناگدنز  راثآ  زا  تظافح  هب  نانآ  رفاو  قشع  هناخ و  ظفح  هب  هنیدم 

تبث دوخ  باتک  رد  دنا ، هتـسناد  تاقث  زا  ار  وا  ینطق  رادلا  نیعم و  نبا  هک  ار  یناسارخ  ءاطع  بّویا  وبا  هتفگ  يدقاو  رمع  نبدـمحم 
: هک تسا  هدرک 

روضح دـندناوخ ، هنیدـم  مدرم  يارب  ار  کملادـبع  نبدـیلو  لمعلاروتـسد  هک  یتقو  مدوب و  هدـید  ار  دـمحم  هناخ  ياـه  هرجح  نم  »
نْزَح نب  ّبیسم  نبدیعس   (1) .مدوب » هدیدن  مدرم  هلان  نویش و  زا  زور ، نآ  دننام  هب  ار  يزور  زگره  دندرک و  اه  هیرگ  مدرم  .متـشاد 
ناریو باب  رد  هنم ،» ًاملع  عسوأ  نیعباّتلا  یف  ملعأ  ال   » ینیدـم نبا  هتفگ  هب  هک  دوب  ینیعبات  زا  راـبک و  ياـهقف  تاـبثا و  ياـملع  زا  هک 

: دیوگ یم  یناسارخ  ءاطع  هب  هناخ ، يانب  يزاس 

اه نآ  هب  هنیدم  لها  ناهج و  مدرم  ات  دنتـشاذگ  یم  یقاب  دوخ  ییانب  ّتیعـضو  نامه  هب  ار  لوسر  ياه  هناخ  رگا  مدوب  دنـسرخ  هچ  »
یناشن نیا  .دـیزرو  یم  تعانق  یگداـس  همه  نآ  هب  تشاد و  یـشیالآ  یب  هداـس و  یگدـنز  ادـخ  ربماـیپ  هنوگچ  هک  دنتـسیرگن  یم 
راکفا رد  يداقتعا  هنیمز  نینچ  اـب  کـش  یب   (2) .دـنزرون » تردابم  ایند  لام  رد  فارـسا  هب  ناـس  نیا  اـت  دوب  مدرم  يارب  زیمآ  تربع 

دنمزاین روظنم ، نیمه  هب  دـش و  یم  ور  هبور  دجـسم  يانب  دـیدجت  اه و  هناـخ  بیرخت  رد  یتالکـشم  اـب  زیزعلادـبع  نبرمع  یمومع ،
.دوب تنوشخ 

نیّدلارون .دوب  هداد  هنیدـم  یلاو  هب  ار  تردـق  لامعا  رایتخا  روکذـم ، نامرف  نمـض  تفالخ ، تردـق  ياکّتا  هب  کلملادـبع  نبدـیلو 
: تفگ هک  دنک  یم  هراشا  نیزر  تیاور  هب  یفطصملاراد » رابخأب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس 

هب دوخ  بناج  زا  ار  زیزعلادبع  نبرمع  دیسر و  تفالخ  هب  کلملادبع  نبدیلو  یتقو  »

ص 212 ج 7 ، ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ،» بیذهت   » باتک کن : ءاطع  هراب  رد  - 1
ص 305 ج 1 ، بیذهتلا ،» بیرقت  : » کن بیسُم  نب  دیعس  هراب  رد  - 2

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_94_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_94_2
http://www.ghaemiyeh.com


95 ص :

هعـسوت و تهج  هک  ار  ییاـه  هناـخ  نیمز و  اـت  داد  رارق  يو  راـیتخا  رد  ار  ینـالک  هجدوب  درک ، بوـصنم  هنیدـم  هّکم و  يرادناتـسا 
 ...« دنک يرادیرخ  تسا ، مامضنا  هب  مزال  دجسم  يانب  دیدجت 

همطاف یگدنز  تنوکـس و  ّلحم  ریزعلادبع  نبرمع  نامز  رد  تشاد و  ياج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هناخ  یبّنلادجـسم  قرـش  رد 
.دوب يرازف  هلوخ  شردام  یمود  قاحسا و  ّما  شردام  یلّوا  هک  دوب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  یلع و  نب  نیسح  تنب 

.دوب هدش  عقاو  لوسر - ياه  هرجح  فیدر  مه  دجسم - قرش  رد  دوعسم  نب  هَّللادبع  فوع و  نب  نامحّرلادبع  ياه  هناخ  نینچمه 

رارق بلّطملادبع  نب  ساّبع  هناخ  زا  یتمسق  رسای و  راّمع  مْهَر و  یبا  نب  هریس  یبا  هَّللادیبع و  نب  هحلط  هناخ  یبّنلا ، دجـسم  برغم  رد 
.تسا هتشاد 

رد راّجن  نبدومحم  نبدمحم  ظفاح  .دوب  رمع  نب  هَّللادبع  نب  هَّللادـیبع  ِنآ  زا  هصفح  هناخ  دجـسم ، قرـش  بونج  ای  یلبق  تمـسق  رد 
: تسا هتشون  لوسرلا » هنیدم  رابخا  »

يرتشاف هناینب ، دجسملا و  یف  هدایزلاب  هرمأ  هنیدملا ، یلع  زیزعلادبع  نبرمع  لمعتـسا  اّمل  کلملادبع ، نب  دیلولا  ناریـسلا ، لهأ  رکذ  »
«. هل نمثلا  عضو  هیلع و  مده  عیبی  نأ  یبأ  نم  .ماشلا  برغملا و  قرشملا و  نم  هلوح  ام 

يارجاـم هب  صوصخ ، نیا  رد  یلّـصفم  تیاور  نمـض  یلع ، نب  نسح  یلوم  روـصنم  زا  ص 68 ،» « ) هسیفنلا قـالعألا   » رد هتـسر  نبا 
: هک دنک  یم  هراشا  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  هناخ 

یلو .درک  رداص  ار  همطاف  هناخ  يرادیرخ  نامرف  دجـسم ، هعـسوت  روتـسد  نمـض  نآ ، رد  تشون و  همان  زیزعلادـبع  نبرمع  هب  دـیلو  »
: تفگ یلع  نب  نسح  نب  نسح  دندرک و  يراددوخ  هناخ  شورف  زا  دندوب ، هَّللا  لوسر  دّمحم  تیب  لها  زا  هک  هناخ  لها 

.متسین هَّللا  لوسر  هناخ  ياهب  نتفرگ  هب  رضاح  هک  دنوادخ  هب  دنگوس 

« .دنتفریذپن نانآ  یلو  درک ؛ داهنشیپ  هناخ  شورف  لابق  رد  رانید  رازه  تشه  یلا  تفه  زیزعلادبع ، نبرمع 
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دننک و بارخ  ار  هناخ  ات  داد  روتـسد  همان  خساپ  رد  دیلو  .دومن  شرازگ  کلملادبع  نبدـیلو  هب  ار  هرکاذـم  هجیتن  زیزعلادـبع  نبرمع 
.درک نینچ  زیزعلادبع  نبرمع  .دنراپسب  لاملا  تیب  هب  ار  دیرخ  يارب  يداهنشیپ  لوپ  دنزاس و  ّمضنم  دجسم  هب  ار  نآ 

رد یسدقم   (1) لعفف .» لاملا  تیب  یف  نمثلا  حرط  دجـسملا و  یف  هلاخدإ  همدهب و  هرمأف  کلذـب  کلملادـبع  نبدـیلولا  یلإ  بتکف  »
رد زیزعلادبع  نبرمع   (3) هَّلل .» هدزی  مل  دـیلولا و  هیف  داز  ّمث  : » هک تـسا  هتـشون  رت  حیرـص   (2) میلاقألا » هفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا  »
اب درب و  هّرح  رد  دوخ  هناخ  هب  ار  یلع  نب  نیسح  تنب  همطاف  هجیتن  رد  .دش  ور  هبور  هنیدم  مدرم  دنت  تاضارتعا  اب  روتسد ، نیا  ماجنا 

.داد ناکسا  صاخ  مارتحا 

دنرادروخرب و یصاخ  یقفا  مه  زا  رما ، تیاهن  رد  هک  ما  هدید  خیرات  ياه  باتک  رد  ار  يدّدعتم  دانسا  اه و  هتفگ  صوصخ ، نیا  رد 
.تسا یمومع  راکفا  فالخرب  روز و  هب  مالسا  لوسر  هناخ  بیرخت  نّیبم  یگمه 

: هک دروآ  یم  هنیدم - نادنمشناد  زا  هلابز - نبا  رگید ، ییوس  زا 

: تفگ نانآ  هب  رمع  .دومن  توعد  دوخ  دزن  هب  یمایپ  نمـض  ار  باـطخلا  نبرمع  لآ  دیـسر ، زیزعلادـبع  نبرمع  هب  دـیلو  هماـن  یتقو  »
زیزعلادـبع نبرمع  .تخورف  میهاوخن  ار  نآ  زگره  ام  دـنتفگ : رمع  لآ  .منک  يرادـیرخ  ار  هصفح  هناخ  هک  تسا  هداد  روتـسد  دـیلو 

« .درک رداص  ار  نآ  یبارخ  روتسد 

: تسا هدمآ  نینچ  هدرک  لقن  سنا  نب  کلام  زا  ار  نآ  ییحی  هک  يا  هتفگ  رد  یلو 

.دیشورفب نم  هب  ار  هصفح  لزنم  تفگ : رمع  نب  هَّللادبع  نب  هَّللادیبع  هب  جاجح  »

نیا هنیزه  دومن  داهنـشیپ  دنک و  دجـسم  وزج  ناریو و  ار  نآ  داد  روتـسد  وا  هب  دیلو  تشون و  همان  کلملا  دـبع  نبدـیلو  هب  سپ  - » 1
« .درک ار  راک  نیا  ددرگ و  تخادرپ  لاملا  تیب  زا  راک 

.م  1906 ندیل ، پاچ  ص 80 ، - 2
یقنیلع یـسراف  همجرت  کن : .دادـن » ماجنا  ادـخ  يارب  ار  لـمع  نیا  هک  نآ  لاـح  داد و  هعـسوت  یبن  دجـسم  ار  نآ  دـیلو  سپـس  - » 3

1361 ناّفلؤم ، تکرش  نارهت ، ص 116 ، ج 1 ، يوزنم ،
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.مراد یمن  تفایرد  یلوپ  لوسر ، هناخ  تباب  زا  مشورف و  یمن  ادخ  هب  تفگ : هَّللادیبع 

روتـسد جاّـجح  .ینک  بارخ  نم  رب  ار  هناـخ  رگم  تفگ : هَّللادـیبع  .درک  مهاوـخ  بارخ  ار  نآ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  تـفگ : جاـجح 
: تشون زیزعلادـبع  نبرمع  هب  باطخ  مه  دـیلو  .تشاگن  کلملادـبع  نبدـیلو  هب  يا  همان  سپـس  .داد  دوخ  لاّمع  هب  ار  ندرک  بارخ 

يا هناخ  فرـص و  دجـسم  يانب  رد  ار  روکذم  غلبم  شریذپ ، مدع  تروص  رد  .دیهدب  رمع  نب  هَّللادـبع  نب  هَّللادـیبع  هب  ار  هناخ  ياهب 
یلبق تمس  رد  يرگید  هناخ  دندرک و  بارخ  ار  هصفح  هناخ  هک  تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  ساسا ، نیا  رب   (1) .دیهدب » وا  هب  رگید 

نم هرجهلا  تسنآ  امب  فیرعتلا   » رد يرطم  هتفگ  هب  هک  دش ؛ هداد  باطخ » نبرمع  لآ   » هب تشاد ، مان  قیقّدلاراد  هک  دجسم  رواجم  و 
.تشگ روهشم  هرشعلاراد »  » هب اهدعب  هرجهلا » راد  ملاعم 

: دسیون یم  یفطصملاراد » رابخأب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس  نیّدلارون 

« .دش هداد  رمع » لآ   » هب تروص  ره  هب  هک  تسا  هصفح  هناخ  ضوع  نیا  »

لاس 1353 ات  زاجح  رب  اه » ینامثع   » هطلـس نارود  زا  تسا و  هدوب  مدرم  هّجوت  دروم  ناـنچمه  يرجه ، مهن  نرق  رد  يو ، ناـمز  اـت  و 
« اه يدوعس   » هلیسو هب  دجسم  هعسوت  حرط  يارجا  نایرج  رد  یلو  تفر ؛ یم  رامش  هب  یکّربتم  ناکم  مولعم ، يا  هسردم  لکش  هب  .ق 

.تفر نیب  زا  مه  هناخ  نیا  یبونج ، راوید  ترواجم  رد  ینابایخ  ندوشگ  و 

سپ یکی  دش ، یم  هشقن  لماک  يارجا  عنام  لامش  قرـش و  بونج و  برغ و  زا  هعـسوت  حرط  رد  هک  ییاه  هناخ  همه  ناس ، نیمه  هب 
.تفر نیب  زا  يرگید  زا 

نب رمع  ناـمز  رد  ار  دجـسم  هعـسوت  ّدـح  هک  تـسا  هتـسیز  یم  یناـمز  رد  .ق  لاـس 643  هب  یّفوتم  راّـجن  دومحم  نب  دّـمحم  ظـفاح 
تسا و هدوب  .ق  لاس 888  رد  يابتیاق  ناطلس  هعسوت  زا  لبق  خیرات ، نیا  تسا و  هدرک  هدهاشم  لامـش  برغ و  قرـش و  زا  زیزعلادبع 

یلامش تمسق  هب  طقف  دوزفا ، دجسم  هب  .ق  ات 165  ياه 161  لاس  لوط  رد  یسابع  يدهم  هک  ار  هچنآ 

ص 68 هسیفنلا ،» قالعألا   » هتسر نبا  کن : نینچمه  - 1
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هّجوت لباق  هدرک ، هئارا  زیزعلادبع  نبرمع  نامز  رد  یبّنلا  دجسم  هعسوت  زا  راّجن  نبا  هک  یفـصو  نیا ، ربانب  .دشاب  یم  دودحم  دجـسم 
: دسیون یم  هیف » کلملادبع  نب  دیلولا  هدایز   » لصف لیذ  يو  .دریگ  رارق  ناگدنهوژپ  دانتسا  دروم  دناوت  یم  تسا و 

هب 180 یلامش  تمسق  زا  عارذ و   200 یبونج )  ) یلبق تمـسق  زا  ار  نآ  ضرع  عارذ و  ار 200  یبّنلادجسم  لوط  زیزعلادبع  نبرمع  »
« .دیناسر عارذ 

زا تسا  ترابع  هدوزفا ، یبّنلادجـسم  هب  موس ، هفیلخ  ناّفع ، نب  نامثع  هعـسوت  زا  سپ  زیزعلادـبع  نبرمُع  هک  ار  هچنآ  ًاـعومجم  ینعی 
ای ماش  هب  هلبق  زا  ار  دجسم  لوط  يو  .عارذ  لهچ  دودح  نآ  یلامش  علـض  عارذ و  هاجنپ  دودح  دجـسم ، برغ  هب  قرـش  ِیبونج  علض 

.تسا هداد  هعسوت  عارذ  لهچ  دودح  لامش ، هب  بونج 

یـسررب شّدـج و  زا  وا  راّـمع و  نبدـمحم  زا  هلاـبز  نبا  زین  شردـپ و  زا  وا  نادرو و  نبا  زا  لـقن  هب  ییحی  ياـه  هتفگ  اـب  هیرظن  نـیا 
ریرج نب  دّمحم  هتفگ  دراد و  یلوصا  قیبطت  دنا ، هدرک  نایب  ار  هعسوت  ّدح  هدش ، هدوزفا  ياه  نوتس  ساسا  رب  هک  يدوهمـس  هناققحم 

: هک دیامن  یم  دییأت   (1) كولملا » لسرلا و  خیرات   » رد ار  يربط 

مدهنم دـنزادنیب /(  ربمیپ  دجـسم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمیپ  نارـسمه  ياه  هرجح  هک  دوب  هداد  روتـسد  کلملادـبع  نبدـیلو  »
« .دوش عارذ  رد 200  عارذ  ات 200  درخب  ار  نآ  فارطا  دجسم و  تشپ  و  دننک )

ینعی دز ؛ نیمخت  عـّبرم  رتـم  کـیدزن 2369  یمقر  ار  دـیلو  هلیـسو  هب  یبّنلادجـسم  هب  هدـش  هدوزفا  تحاـسم  عومجم  ناوـت  یم  اذـل 
.تسا هدوب  عبرم  رتم  دودح 6440  ًاعومجم  زیزعلادبع  نبرمع  نامز  رد  یبنلادجسم  لک  تحاسم 

ِمّلسم هک  هچنآ  تسا و  هدش  هدناسانـش  لاوقا ، نیب  یکرتشم  تافیـصوت  اب  درک ، نامثع  يانب  نیزگیاج  کلملادبع  نبدیلو  هک  ییانب 
یم یبرح  قاحـساوبا  يدوهمـس و  راّجن و  نبا  یـسوم و  نب  همادق  زا  لقن  هب  ییحی  هلابز و  نبا  هتـسر ، نبا  نوچ  یناخّروم  نایوار و 

نیا دشاب ،

لاس 88 ثداوح  زا  نخس  لیذ  یسراف ، همجرت  ص 3816 ، ج 9 ، - 1
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: هک تسا 

، شاّقن راک ، یشاک  رامعمو ، اّنب  لاسرا  ياضاقت  تفگنه  يا  هجدوب  لابق  رد  دجـسم  يانب  تهج  مور  هاشداپ  زا  کلملادبع  نب  دیلو  »
« .دوب هدرک  حارط و ...  شارت ، گنس 

: دسیون یم  ًاحیرص   (1) كولملا » لسرلا و  خیرات   » رد يربط  ریرج  نبدمحم 

وا زا  دننک و  ناریو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمیپ  دجـسم  هداد  روتـسد  هک  داد  ربخ  داتـسرف و  مور  ياورنامرف  شیپ  سک  دـیلو  »
رد ات  تفگب  کیئازوم و  راب  لهچ  رگراک و  دـص  کی  داتـسرف و  الط  لاـقثم  رازه  دـص  کـی  مور ،) ياورناـمرف   ) .تساوخ کـمک 

، يّزلف ياه  شکور  اب  هدـش  شارت  یگنـس  ياه  نوتـس   (2) .داتـسرف » دیلو  شیپ  ار  همه  دـنیوجب و  کیئازوم  هدـش  ناریو  ياهرهش 
هب نآ  نییزت  فقـس و  یـشاّقن  اه ، هروصقم  ییاپرب  اهراوید و  ياه  يراک  یـشاک  يراـک و  چـگ  شوقن  هب  نّیزم  دـنلب و  ياـهراوید 
نآ ات  هک  دوش  هداهن  انب  يدجسم  نانچ  دش  ببس  ربمایپ  یلِگ  ياه  هناخ  ياج  هب  یگنس  مکحتـسم و  ییانب  ینیزگیاج  جاس و  بوچ 

.دوبن برعلاهریزج  رد  نآ  ِناس  هب  ییانب  نامز 

.دیماجنا لوط  هب  .ق  ات 91  لاس 88  زا  راّجن  نبا  هلابز و  نبا  يربط ، ریرج  نبدّمحم  هتفگ  هب  تاریمعت  انب و  دیدجت  نیا 

رد هدـش  هدیـشک  لیدانق  فلتخم ، ياه  گنر  هب  نّیزم  ياـه  یـشاکراب  نیدـنچ  ـالط ، لاـقثم  رازهدـصکی  اـب  یمور  رگراـک  لـهچ 
شاداپ و زا  راک  ماجنا  لوط  رد  ار  نانآ  زیزعلادـبع  نبرمع  دـندوب و  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  اـنب  دـیدجت  راـک  راـکتبا  نیّرز ، ياـهریجنز 

.دراذگ یمن  هرهب  یب  تعلخ 

هک دنک  یم  حیرـصت  راّجن  نبا  .دش  یبّنلادجـسم  ياهراوید  اه و  یـشاک  شخب  حور  یتنیز ، طوطخ  اب  راب  نیلّوا  يارب  ینآرق  تایآ 
« ساّنلا  » ات اهیحض » سمّشلا و  و   » ياه هروس 

لاس 88 ثداوح  زا  نخس  لیذ  یسراف ، همجرت  ص 3817 ، ج 9 ، - 1
رابخا دالبلا و  راثآ  ، » ینیوزق 1906 ؛ ندیل ، پاچ  ص 81 ، هسیفّنلا » قالعألا  ، » هتسر نبا  کن : مور  روتارپما  هب  دیلو  همان  هراب  رد  - » 2
ندیل پاچ  ص 81 ؛ میلاقألا » هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا   » یـسدقم ص 82 ؛ ج 5 ، نادـلبلا » مجعم   » يومح توقای  ص 107 ؛ دابعلا »

.م  1906
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رگید هلابز و  نبا  هتفگ  هب  هک  دنتـشامگ  تّمه  دجـسم  هیواز  راهچ  رد  هرانم  راـهچ  ثادـحا  هب  دنتـشاگن و  دجـسم  ياـهراوید  رب  ار 
.دوب یماش  یبرغ  هرانم  اه  نآ  نیرت  کچوک  تشاد و  لوط  عارذ  اه 60  نآ  نیرتگرزب  تادنتسم ،

هنیدـم رابخا   » رد راّـجن  نبا  و  یفطـصملا » راد  راـبخأب  اـفولا  ءاـفو   » رد ار  نآ  يدوهمـس  هک  هدروآ  یتیاور  نادرو  نبرفعج  زا  ییحی 
اب کلملادـبع  هب  دـیلو  یتقو  هک  تسا  نآ  شنومـضم  دـنا و  هتخادرپ  یخیراـت  دنتـسم  نآ  رکذ  هب  ناـسکی  هب  ص 102 ،) « ) لوسّرلا

.دوب شتّیعم  رد  .ق (1)  ياّفوتم 105  ناّفع  نب  نامثع  نب  نابا  دمآ ، دجسم  دیدزاب  هب  موق  ناگرزب  نارس و 

نم اـنؤانب  نیأ  : » تفگ درک و  ناـمثع  نب  ناـبا  هب  ور  يدنـسپدوخ  اـب  تشاداو و  رورغ  هب  ار  دـیلو  دجـسم ، ياـنب  تـمظع  ییاـبیز و 
جحلا و قرط  نکاما  کسانملا و   » رد یبرح  ماما   (2) سئانکلا .» ءانب  هومتینب  دجـسملا و  ءانب  هانینب  ّانإ  : » تفگ دیلو  هب  نابا  مکئانب »؟

هدرک تبث  نینچ  ار  وا  هدروآ  هتخادرپ و  ناـبا  دـیلو و  ناـیم  وـگتفگ  یگنوـگچ  هب  يرهز »  » زا لـقن  هـب  ص 370 ،) « ) هریزجلا ملاـعم 
: تسا

ساّنلا ءاج  هنـسح و  یلإ  رظنی  لعجف  ءاسفیـسفلا ، نع  فشک  دجـسملا و  هل  ضرف  هنّـسلا  کلت  یف  کلملادـبع  نب  دـیلولا  مدـق  اّـمل  »
نم انناینب  نیأ  دـیلولا : هل  لاقف  همودـقب  هاّنهف  هیدـی ، نیب  عضو  یتح  هّفحم  یف  لمحی  ناـمثع  نب  ناـبأ  ءاـجف  هیحاـن ، ّلـک  نم  هنّونهی 

.مالغ ای  عفرإ  .سئانکلا  ناینب  هومتینب  دـجاسملا و  ناینب  هانینب  ّانأل  لاق : کحیو ؟ كاذ  مل  و  لاق : نینمؤملا ، ریمأ  ای  لاق ال ، مکناـینب ؟
هحفص 101 هشقن  کن :  (3) هنع .» هرسکیل  .ناّفع  نب  نامثع  نبا  ّهنإ  لوقی : رمع  هرصب و  هدمی  دیلولا  لعجف 

ص 112 ج 5 ، يربکلا ،» تاقبطلا  - » 1
« .دیدروآ رد  هسینک  تروص  هب  ار  نآ  امش  میتخاس و  دجسم  لکش  هب  ار  نآ  ام  - » 2

اه و يراک  یـشاک  زا  دش و  هضرع  وا  رب  دجـسم  نامتخاس  دمآ ، هرونم  هنیدم  هب  لاس  نآ  رد  کلملا  دبع  نبدـیلو  هک  یماگنه  - » 3
زین نامثع  نب  نابا  دـندمآ و  وا  تینهت  يارب  مدرم  اج  همه  زا  دومن و  هدـهاشم  ار  نآ  ياه  ییابیز  هدرک و  يرادرب  هدرپ  نآ  تانییزت 

میدرک انب  ام  هچنآ  تفگ : وا  هب  دـیلو  هاگنآ  تفگ ، دـمآ  شوخ  يو  هب  دـمآ و  دـیلو  ندـید  هب  درک ، یم  لمح  یلیبنز  هک  یلاح  رد 
نینچ ارچ  وت ! رب  ياو  دیـسرپ : دـیلو  .تسین  نینچ  نینمؤملا  ریما  يا  ریخ ، تفگ : خـساپ  رد  ناـبا  دـیتخاس !؟ امـش  هک  هچنآ  و  اـجک ؟

وا داد  روتسد  دیلو  .دیدروآ  رد  اه  هسینک  تروص  هب  ار  نآ  امـش  میتخاس و  دجـسم  هتـسیاش  ار  نامتخاس  ام  نوچ  تفگ : وا  تسین ؟
، تسا نافع  نب  نامثع  رسپ  وا  درک : باطخ  ار  دیلو  زیزعلا  دبع  نبرمع  یلو  .دنهد  ناشن  وا  هب  ار  دجسم  ياه  ییابیز  هدرک و  دنلب  ار 

!« رادرب وا  زا  تسد 
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یسابع يّدهم  هعسوت  فلا : / 5

هعسوت تارییغت و  .ق )  132 - 136  ) یـسابع هفیلخ  لوا  هَّللادبع ، ساّبعلاوبا  .ق )  86 - 96  ) کلملادبع نب  دـیلو  يوما ، هفیلخ  زا  سپ 
نبا و  ص 388 ) « ) هریزجلا ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و   » رد یبرح  قاحساوبا  ماما  .دروآ  دوجو  هب  دجـسم  رد  يرـصتخم 

رد یـساّبع  لّوا  هفیلخ  يوس  زا  هتفای  ماـجنا  ياـهراک  زا  هک  دـننک  یم  علّطم  يا  هتـشبن  گنـس  زا  ار  اـم  هسیفّنلا » قـالعألا   » رد هتـسر 
: تسا هدش  دای  نینچ  دجسم 

نیتنثا و هنـس  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دجـسم  هعـسوت  هبیترت و  دجـسملا و  اذه  هنیزب  نینمؤملا  ریمأ  هَّللادـبع  رمأ  »
«. ًاریصب ًاعیمس  هَّللا  ناک  هرخآلا و  ایندلا و  باوث  هدنع  هَّللا  ّنإ  هَّللا و  باوث  هَّللا و  ناوضر  ءاغتبا  هئام  نیثالث و 
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زا هلاـبز  نبا  .دـهد  هعـسوت  ار  یبنلادجـسم  رگید  راـب  تفرگ  میمـصت  یـسابع  هفیلخ  نیمّود  روـصنم ، هَّللادـبع  رفعجوـبا  هاـگنآ   (1)
راّجن نبا  يدوهمس و  نآ ، دانتسا  هب  هک  دنک  یم  تیاور  لیعامـسا » نبدمحم   » و دمحم » نب  زیزعلادبع   » زا .ًاقفّتم  هنیدم ، نادنمـشناد 

: دنسیون یم  هتفریذپ ، ار  نانآ  لوق  هتسر (2)  نبا  و 

هرجح ات  هد  هعسوت  يّدح  هب  قرش  بناج  زا  ار  یبنلا  دجسم  هک  درک  داهنشیپ  نآ  نمض  تشون و  رفعجوبا  هب  يا  همان  دیز  نب  نسح  »
« .دریگ رارق  دجسم  طسو  رد  هَّللا  لوسر  هربقم  و 

تشاد و رارق  دجسم  قرشم  رد  هک  دوب  دجـسم  هب  نآ  همیمـض  نافع و  نب  نامثع  هناخ  نتفر  نیب  زا  يداهنـشیپ ، نینچ  يارجا  همزال 
ضّرعتم هک  نآ  یب  دیز » نب  نسح  »

يارب ار  مادـقا  نیا  درک و  رداص  يرجه  لاس 132  رد  ار  ربمایپ  دجـسم  هعـسوت  بیترت و  نییزت و  روتـسد  نینمؤملا  ریما  هَّللادبع  - » 1
 ...« تسا انیب  اونش و  وا  دهد و  یم  ترخآ  ایند و  رد  شاداپ  دنوادخ  هک  داد  ماجنا  يورخا  باوث  دنوادخ و  تیاضر  بلج 

ص 72 هسیفّنلا ،» قالعألا  : » کن - 2
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نب دـیلو  نامز  رد  دوعـسم ...  نب  هَّللادـبع  رـسای و  راّمع  همطاف ، ربمایپ ، هناـخ  ندـش  بارخ  یفـالت  هب  دـیاش  دوش و  یعوضوم  نینچ 
داهنـشیپ دشاب ، دجـسم  یقرـش  تمـس  هعـسوت  يارب  یعنام  دناوت  یمن  نامثع  هناخ  ندش  بارخ  هک  دوب  دقتعم  نوچ  ای  کلملادبع و 

.دوب هدرک  هئارا  ار  روکذم 

: هک داد  خساپ  دیز  نب  نسح  هب  یتیاور  دنس  نامه  قبط  یساّبع  رفعجوبا 

« ناّفع نب  نامثع  خیشلا  راد  رکذ  نع  ففکاف  .تدرأ  يّذلا  تفرع  دق  ّینإ  »

لاس 158 رد  هک  نیا  ات  دادن  وا  هب  یلاجم  گرم  ندیـسرارف  دشن و  ّقفوم  دجـسم  هعـسوت  حرط  ندرک  یلمع  هب  رفعجوبا  لاح ، ره  هب 
یبّنلادجـسم میمرت  هعـسوت و  هب  دش و  زاجح  مزاع  جح  کسانم  ماجنا  يارب  .ق  لاس 160  رد  يدهم  .دش  هفیلخ  یـساّبع  يدهم  .ق 

یلع نب  نامیلس  نبرفعج  ، » دجسم هعسوت  حرط  ندرک  یلمع  يارب  یساّبع » يدهم  : » دسیون یم  راّجن  نبا  .داد (1)  ناشن  رفاو  یتبغر 
بیبش نب  کلملادبع   » و زیزعلادبع » نب  رمع  نب  مصاع  نب  هَّللادبع   » درک و یفّرعم  دوخ  صوصخم  هدنیامن  ار  ساّبع » نب  هَّللادبع  نب 

.دومن نییعت  اهراک  ماجنا  ّیلوتم  تسرپرس و  ناونع  هب  هدنیامن ، رظن  ریز  ار  یناسغ »

رد طقف  يدهم ، يوس  زا  هدش  ماجنا  هعـسوت  هک  ّتیعقاو  نیا  رد  ناناملـسم ، خـیرات  گرزب  ناخّروم  لوق  یخیرات و  تادنتـسم  مامت 
.دنرادن مه  اب  یفالتخا  دوب ، یبّنلادجسم  یماش  ای  یلامش  تمسق 

.تسا هدرک  دییأت  راّجن  نبا  ار  هتفگ  نیمه  دناوخ و  یم  عارذ  ار 100  هعسوت  لوط  هتسر ، نبا  هلابز و  نبا  زا  هدش  دای  تیاور  رد 

نامز رد  دجسم  يانب  یلامـش  هعـسوت  رثکاّدح  هک  هدرک  یم  یگدنز  ینامز  رد  دوخ  ینعی  تسا ؛ يرمق  لاس 643  ياّفوتم  راّجن  نبا 
اب نـیا ، رباـنب  هدوـب ، عارذ  ماـش 200  اـت  هلبق  زا  دجـسم  لوـط  هک  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  .تـسا  هدوـب  یـساّبع  يدـهم  هعـسوت  ناـمه  وا ،

دص نتفرگرظنرد 

ص 72 هسیفّنلا ،» قالعألا  ، » هتسر نبا  یسراف و  همجرت  ص 5100 ، ج 12 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  ، » يربط ریرج  نبدّمحم  - 1
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هبساحم نیا  .دشاب  هدش  عارذ  دصیـس  يدهم ، نامز  رد  دجـسم  لامـش  هب  بونج  لوط  هک  درک ، يریگ  هجیتن  ناوت  یم  هدوزفا ، عارذ 
رد راّجن  نبا  .دنک  یمن  قیبطت  هداد ، ربخ  مویلا ) دجـسملا  عرذ   ) شدوخ نامز  رد  دجـسم  تحاسم  زا  راّجن  نبا  دوخ  هچنآ  اب  یقطنم 
ماش هب  هلبق  زا  ار  دجسم  لوط  هدوب ، یساّبع  يدهم  هعـسوت  ّدح  نآ ، ياهتنا  ًاقیقد  هک  دجـسم ، ضرع  لوط و  زا  دوخ ، ینیع  هبـساحم 

.درادن يراگزاس  دجسم  لوط  هب  هدش  هدوزفا  عارذ  دص  اب  رما  نیا  تسا و  هدناوخ  تشگنا  راهچ  عارذ و  راهچ  هاجنپ و  تسیود و 

دوخ هک  يدوهمـس  .تسا  هداد  رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  هنوگچ  ار  اه  هتفگ  فالتخا  نیا  يدوهمـس ، تاـعلاطم  هک  میرگنب  نونکا 
عرذ  253 ماش ، هب  هلبق  زا  لوط  نیا  هک  تسا  دقتعم  هدرک ، عرذ  یـساّبع  يدهم  يوس  زا  هتفای  هعـسوت  ّدـح  ياهتنا  ات  ار  دجـسم  لوط 

.تسا هدوب  عارذ  یبّنلادجسم 240  لوط  هک  تسا  دقتعم  هتخادرپ ، دجسم  لوط  ژارتم  هب  دوخ  هک  هلابز  نبا  تسا و  هدوب 

نادنچ هداد ، رارق  قیبطت  یـسررب و  دروم  یخیرات  لاوقا  اب  ینیع  روط  هب  ار  یبنلا  دجـسم  تحاسم  هک  ریقح  هدـیقع  هب  اه  توافت  نیا 
يدـهم ِیناـمتخاس  تاـّیلمع  ماـّیا  رد  هک  تسناد  ییاـملع  زا  هلاـبز  نبا  لوق  لـقن  ناـمه  ناوت  یم  ار  تقیقح  تسین و  تیمها  زیاـح 

رد یبرح  قاحـساوبا  ماما  هک  نآ  ًاصوصخ  دسر ؛ یم  رظن  هب  حیحـص  عرذ ،  100 فصو ، نیا  اب  .دندرب  یم  رس  هب  هنیدم  رد  یـساّبع 
: هک دراد  مزج  يرمق  موس  نرق  لیاوا  رد  ص 373 ) « ) هریزجلا ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و  »

ياهرد لخدم  اه و  نوتس  نتشادرب  زا  سپ  رادقم  نیا   (1) کلذ .» لثم  هلوط  ًاینامی و  ًایماش و  عارذ  هئام  يدهملا  دجـسم  هیف  داز  «و 
.دهد یم  ناشن  رت  قیقد  ار  دوخ  دی ، عرذ  سایقم  یتابساحم  فالتخا  هب  هّجوت  اب  يدعب و  ياه  هعسوت  رد  دجسم  ِیلامش 

کیدزن یمقر  ناوت  یم  ار  يدهم  يوس  زا  هدش  ماجنا  هعسوت  تحاسم  ساسا ، نیا  رب 

« .دوزفا دجسم  ضرع  لوط و  رب  ینامی  یماش و  عارذ  يدهملا 100  - » 1
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نبدـیلو فرط  زا  هتفرگ  تروص  هعـسوت  ییاهن  ّدـح  اـت  یبّنلادجـسم  تحاـسم  ّلـک  هب  هجوت  اـب  هک  دروآ  رظن  رد  عبرمرتم  هب 2450 
.تسا هدوب  عبرمرتم  دودح 8890  ًاعومجم  کلملادبع ،

هب هک  ار  ربمایپ  رسمه  هصفح ، هناخ  هنزور  ات  داد  نامرف  درک ، رداص  دجسم  هعـسوت  تهج  رد  هک  یتاروتـسد  نمـض  یـساّبع  يدهم 
دودسم دنک ، بارخ  ار  هصفح  هناخ  دوب  هتسناوت  نآ ، ِنتشاذگ  حوتفم  طرش  اب  زیزعلادبع  نبرمع  دوب و  هدیـسر  باّطخ » نبرمع  لآ  »

نامحرلادبع هناخ  بیرخت  صوصخ  رد  یلو  .دـیدرگ  هنیدـم  مدرم  نیب  ییاهرظن  فالتخا  تارجاشم و  بجوم  دوخ  رما  نیا  .دـننک 
ءارقلاراد هب  موسوم  هک  دوعـسم  نب  هَّللادـبع  هناخ  زا  هدـنام  ياج  هب  تمـسق  دوب و  روهـشم  هکیلُملاراد  هب  نامز  نآ  رد  هک  فوع  نب 

.تسا هدشن  هظحالم  دنک ، فالتخا  یمومع و  ضارتعا  زا  تیاکح  هک  یکرادم  هدوب ،

رد دجسم  باوبا  ِرد  رس  زا  یتمـسق  هب  هک  ییحی ، هلابز و  نبا  هتفگ  دانتـسا  هب  دیـسر و  نایاپ  هب  .ق  لاس 165  رد  دجسم  هعـسوت  راک 
یتنیز ياهراگن  شقن و  دجـسم و  زا  ییاه  تمـسق  يراک  یـشاک  زا  يدهم  هک  دنک  یم  مولعم  دنا ، هتـشاد  یـسرتسد  يدـهم  نامز 

زا تفرگ ، دـهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  هک  یبّنلادجـسم  قیرح  رد  اهنیا  همه  اهدـعب  یلو  .تسا  هدرکن  يراددوخ  اه  هرانم  اهراوید و 
.تفر نیب 

سپ یسابع  يدهم  هک  تسا  حیرص  ص 386 ،) « ) هریزجلا ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و   » رد یبرح  قاحـسا  وبا  ماما  هتفگ 
ار دوخ  مان  انب و  خیرات  مقر  هلیـسو ، نیا  هب  ات  دراذـگ ؛ راک  دجـسم  نحـص  راوید  رب  يا  هتـشبن  گنـس  دجـسم ، هعـسوت  راک  مامتا  زا 

: دراد ظوفحم 

ماکحأ و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  دجسم  یف  هدایزلاب  هرـصن  ّزعأ  هَّللا و  همرکأ  نینمؤملاریمأ ، يدهملا  هَّللادبع  رمأ  »
عیمج نم  هئانبأ  هلهأ و  نم  هیف  یّلـص  نمل  هعـسوتلا  باوثلا و  نسحأب  هباوث  هَّللا  نسحأف  هرخآلا  رادـلا  ّلجوّزع و  هَّللا  هجو  ءاغتبا  هلمع 

نینمؤملاریمأ رجأ  هَّللا  مظعأف  نیملسملا 
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زا هدش ، فیلأت  .ق  لاس 290  یلاوح  هک   (2) هسیفنلا » قالعألا   » رد هتسُر  نبا   (1) هباوث .» نسحأ  کلذ و  یف  هّین  نسح  نم  يون  امیف 
.ق لاس 163  رد  یساّبع  يدهم  دوش  یم  مولعم  نآ  ساسا  رب  هک  دنک  یم  دای  رگید  ییاه  هتشبن  گنس 

: تسا هدش  غراف  نآ  زا  .ق  لاس 165  رد  زاغآ و  ار  ینامتخاس  تایلمع 

[ هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دجـسم  یف  هدایزلا  نم  هَّللا  مرکأ  نینمؤملا  ریمأ  دمحم  يدـهملا  هَّللادـبع  هب  رمأ  ام  ادـتبم  ناک  «و 
نذأ ام  یلع  هَّللا  دمحب  هَّللا - هحلصأ  نینمؤملاریمأف - هئام  نیتس و  سمخ و  هنس  هنم  غرف  هئام و  نیتس و  نینثا و  هنس  یف  هلمع  مّلسو -
یلع نیملاعلا  ّبر  هَّللادمحی  ًاریثک و  ًادمح  هتعسوت  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  دجـسم  هرامع  نم  هب  هصتخا  ام  هل و 
نرق طساوا  ات  یـساسا  يذخآم  عبانم و  يرجه ، مود  نرق  رد  یـسابع  يدهم  يوس  زا  هتفرگ  تروص  هعـسوت  زا  سپ   (3) لاح .» ّلک 

: دنک نشور  ًاقیقد  هک  میرادن  تسد  رد  يرمق  يرجه  متفه 

تروص دجسم  يانب  رد  يا  هعسوت  تسا ، روهشم  ملسم و  هچنآ  .تسا  هدش  ور  هب  ور  یمهم  تاریمعت  ای  تارییغت  هچ  اب  یبّنلادجـسم 
ياـّفوتم يرونید  هبیتـق  نبا  و  هرجهلاراد » ملاـعم  صیخلتب  هرـصنلا  قیقحت   » رد .ق  ياّفوتم 816  یغارم  نیدـلا  نیز  هچرگا  .تفریذـپن 

.ق  276

زا یلو  تسا ؛ هدیزرو  مامتها  دجسم  يانب  ریمعت  هعسوت و  رد  .ق ) .ه  ات 202   198  ) یسابع نومأم  هک  دنا  هدرک  هراشا  فراعملا »  » رد
.دشن لصاح  یعالّطا  ار  ریقح  نآ  یگنوگچ 

هحفص 107 هشقن  کن :

دنوادـخ ياضر  يارب  ربمایپ  دجـسم  ماکحتـسا  هعـسوت و  رد  دـهد ، شاداپ  رجا و  شیادـخ  هک  نینمؤملا  ریما  يدـهملا  هَّللادـبع  - » 1
نینمؤـملا ریما  تانـسح  باوـث و  رب  درازگ  زاـمن  نآ  رد  سک  ره  دـهد و  ار  شاداـپ  نیرتـهب  وا  هب  ترخآ  رد  راـگدرورپ  دیـشوک و 

« .دش دهاوخ  هدوزفا  يدهملا 
73 صص 75 - - 2

نآ زا  يرجه  لاس 165  رد  دومن و  ربمایپ  دجسم  هعسوت  ریمعت و  هب  زاغآ  لاس 162  رد  نینمؤملا  ریما  دمحم ، يدهملا  زا  سپ  و  - » 3
.دیامن حالصا  قیفوت  نیا  تهج  هب  ار  وا  روما  هداد و  رفاو  دزم  وا  هب  دنوادخ  دیدرگ و  غراف  راک 
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هَّللا همحر  هفیلخ  نومأم  : » هک تسا  هدرک  افتکا  بلطم  نیا  ناـیب  هب  اـهنت  ص 13 ،)  ) موس هلاقم  بولقلاههزن ،»  » رد یفوتـسم  هَّللادمح 
« .تسا رارق  نآ  رب  نونکا  درک و  یتدایز  نآ  رب  زین  )!( 

هدرک هدنسب  .دوزفایب » يرادقم  دجـسم  هرّخؤم  هب  مه  نومأم  : » هک بلطم  نیا  نتفگ  هب  اهنت   (1) نادلبلا » مجعم   » رد يومح  توقای  و 
: دیرگنب ار  توقای  مالک  یبرع  نتم  .تسا 

نیتس نیتنثا و  هنس  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  دجسم  هعـسوت  هنییزت  دجـسملا و  اذه  هنیزب  نینمؤملا  ریمأ  هَّللادبع  رمأ  »
«. هَّللا ناوضر  ءاعتبا  هئام  و 

يرمق يرجه  ات 898  زا 655  دجسم  تاریمعت  فلا : / 6

نآ يزاسزاب  دجسم و  قیرح  فلا : / 6 - 1

امب فیرعّتلا   » رد يرطم  نیّدـلا  لامج  و  ربغ » نم  ربخ  یف  ربعلا   » رد یبهذ  ظـفاح  و  قیرحلا » راـّنلا و  یف  قیثّوتلا  هورع   » رد ینالطـسق 
امب ءافولا   » رد يدوهمـس  و  هرجهلاراد » ملاعم  صیخلتب  هرـصّنلا  قیقحت   » رد یغارم  نیّدـلا  نیز  هرجهلاراد » ملاـعم  نم  هرجهلا  تسنآ 
ریقح هک  دنا  هدروآ  نایم  هب  نخس  یبّنلادجسم  يانب  رد  يزوس  شتآ  عوقو  یگنوگچ  زا  لیـصفت  هب   (2) یفطصملا ،» هرضحل  بجی 

: هک تسناد  رارق  نیدب  تفریذپ ، تروص  انب  يزاسون  تهج  رد  هک  ار  یتامادقا  هعقاو و  لامجا  اه ، نآ  ياه  شرازگ  يدنب  عمج  زا 

ياـنب رد  یقیرح  دــحوا ،» رکبوـبا   » ماـن هـب  دجــسم ، ناـشاّرف  زا  یکی  يراـگنا  لهــس  رثا  رب  .ق  .ه  لاـس 654  ناـضمر  هاـم  لوا  رد 
قیرح دنتسناوتن  هنیدم  لها  اه ، ششوک  مامت  اب  هنافسأتم  .دومن  تیارس  اه  تمسق  رگید  هب  تقو  عرـسا  رد  هک  داد  خر  یبّنلادجـسم 

ياه قودنـص  نئازخ ، اهرد ، ربنم ، اه ، فقـس  نیرمرم ، يامن  .دـش  قیرح  همعط  دجـسم  ياـه  تمـسق  همه  دـننک و  راـهم  ار  بیهم 
.دنتخیر ورف  دنتخوس و  همه  اه و ...  نآرق  اه ، هدرپ  باتک ،

ص 82 ج 5 ، - 1
95 صص 107 - لوا ، باب  - 2
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میمرت يزاسزاب و  رد  ناش  ییاناوت  مدع  دجـسم و  زا  هدنام  اج  هب  يایاقب  راثآ و  هدـهاشم  زا  سپ  هنیدـم  مدرم  ناخّروم ، تداهـش  هب 
.دندناسر وا  عالّطا  هب  ار  دجسم  يانب  قیرح  زیگنا  فسا  حرش  هتشون ، هَّللاب » رصنتسم  نب  هَّللاب  مصعتسم  « ؛ تقو هفیلخ  هب  يا  همان  نآ ،

جیسب هنیدم  يوس  هب  ینامتخاس  مزاول  بابسا و  اب  ار  نارامعم  دش ، هتـشک  ناخوکاله  رما  هب  .ق  .ه  لاس 656  رد  هک  هَّللاب ، مصعتسم 
.دومن

هَّللا لوسر  دّمحم  هربقم  يور  رب  فقس  شزیر  هب  هّجوت  اب  .دندومن  یبّنلادجسم  يانب  دیدجت  هب  عورش  .ق  .ه  لاس 655  زاغآ  رد  نانآ 
هب فیلکت  نییعت  تهج  يا  همان  ور  نیا  زا  .دـنتفاین  دوخ  رد  ار  دـقرم  هرجح و  يزاسکاپ  هوحن  تأرج و  هنیدـم ، ناگرزب  ناراـمعم و 

صوصخ نیا  رد  یـضتقم  خساپ  هک  دش  ببـس  مجاهم ، ياهراتات  اب  دادغب  نادنورهـش  زیتس  هفیلخ و  يریگرد  یلو  .دنتـشاگن  هفیلخ 
.دنام یقاب  ناس  نامه  هب  هرجح  دوشن و  هداد 

تیاعر اب  دنتخانش ، ار  هضور  دقرم و  هرجح و  دودح  دندروآ و  تسد  هب  ار  میمرت  ياضتقا  ناکما و  .ق  .ه  لاس 655  رد  مدرم  نوچ 
، ربنم هضور و  لیئربج و  باب  نآ و  یقرـش  تمـس  هلبق و  ياهراوید  ات  ار  نآ  فارطا  هرجح و  فقـس  یخیرات ، ینید و  نیزاوم  قیقد 

.دندرک يزاسزاب  میمرت و 

همادا تهج  مزال  لیاسو  دوب ، هدـش  عطق  تفـالخ  زکرم  اـب  هنیدـم  طاـبترا  اـهراتات ، اـب  دادـغب  گـنج  رثا  رب  هک  .ق  .ه  لاـس 656  رد 
مامتها عیرـست و  تهج  رد  دـیدرگ و  نیمأت  رـصم  ریما  یحلاص » کبیا ، زعم  نبا  نیّدـلارون  روصنم   » بناج زا  دجـسم  يانب  تاریمعت 

لاس رد  هک  نمی » لوسر  ونب   » زا یلع » نب  رمع  روصنم  نب  فسوی  نیدـلا  سمـش  رّفظم  ، » نمی ریما  فرط  زا  يزاـسزاب ، رما  هب  رتشیب 
.دندش راپسهر  هنیدم  يوس  هب  ینمی  نارامعم  هجدوب و  لیاسو و  دنار ، یم  تموکح  ندع  دبیز و  رب  .ق  .ه   647

باب ات  لیئربج  باب  زا  همحّرلا و  باب  ات  مالّـسلا  باب  زا  دجـسم  يانب  هدـش ، داـی  یلاـسرا  تاـناکما  هب  هجوت  اـب  .ق  .ه  لاس 657  رد 
.دیدرگ يزاس  هراب  ود  ءاسّنلا 

یـسرک رب  دودـمم ) نبا  دوـمحم  « ) يزعم رطق  نیدـلا  فیـس  رفظم   » دـیدرگ و لوزعم  هدربماـن  ریما  .ق  .ه  لاـس 657  هدـعقلا  يذ  رد 
رخاوا رد  .درکن  لصاح  یبّنلادجسم  يانب  يزاسزاب  موادت  هب  کمک  يارب  یقیفوت  اذل  .دیسر  لتق  هب  يدنا  زا  سپ  دز و  هیکت  تراما 

لاس
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دجسم و يانب  تّمرم  ریمعت و  هب  تبـسن  دوب ، يرحب » کیلامم   » زا هک  يو  .دیدرگ  رـصم  ریما  سربیب » نیّدلا  نکر  رهاظ   » .ق .ه   658
هاجنپ و هدش ، دای  ریما  دنسیون : یم  ناخّروم  .دیزرو  یّـصاخ  مامتها  دوب ، هدش  زاغآ  دجـسم  قیرح  زا  سپ  هک  مامتان  ياهراک  همادا 

.دندناسر نایاپ  هب  ار  دجسم  تّمرم  ریمعت و  یساسا  راک  تشاد و  مازعا  هنیدم  يوس  هب  مزال  هجدوب  لیاسو و  اب  رامعم  هس 

رصم کیلامم  شالت  فلا : / 6 - 2

تمـسق يانب  دیدجت  تّمرم و  يارب  .ق  .ه   729 ياه 705 - لاس  لوط  رد  يرحب » کیلامم   » زا نووالق  نبدمحم  نیّدلارـصان  ناطلس 
تمـسق هلبق و  فقـس  هرّخؤم  رد  ناب  هیاس  ود  ثادـحا  اه  نآ  مها  هک  داد  ناشن  يرفاو  یعـس  تّمه و  دجـسم ، ياـنب  فلتخم  ياـه 

.دوب یلامش 

هب مادـقا  یجرب » کیلامم   » زا يابـسرب  فرـشا  دـمآ ، دوجو  هب  روکذـم  قاور  ود  يانب  رد  ییاـه  یگدوسرف  هک  .ق  .ه  لاس 831  رد 
لاس رد  هک  رصم  یجرب  کیلامم  هلسلس  زا  قامخچ  نیدلا  فیس  رهاظ  .ق  .ه  لاس 853  رد  سپس  .دومن  تمسق  نیا  ِتّمرم  ریمعت و 

.درک دّدجم  يزاسزاب  ار  هضور  دجسم و  یلبق  یلامش و  ياه  فقس  بلاغ  دیسر ، تموکح  هب  .ق  .ه   842

مامتها دجـسم  يانب  یمومع  تیعـضو  هب  .ق  .ه  لاس 879  رد  رـصم ، کـیلامم  زا  .ق ) .ه  لاس 902  ياّفوتم   ) يابتیاق فرـشا  ناطلس 
يانب یقرـش  ياه  تمـسق  ریمعت  لیئربج و  باب  ياه  قاور  یماـش و  ياـه  فقـس  اـهراوید ، تّمرم  زا  ناوت  یم  هک  دـیزرو  یـصاخ 
هـسیئر هرانم  نتخیر  ورف  قرب و  دعر و  رثا  رب  یقیرح  .ق  .ه  لاس 886  ناضمر  هدزیس  بش  رد  رگید  راب  هنافـسأتم  .درک  دای  هروصقم 

.دندش یمخز  ای  هتشک  دجسم  رد  يدایز  هّدع  تفرگارف و  ار  یبّنلادجسم  يانب  همه  یتدم ، كدنا  رد  هک  تسویپ  عوقو  هب  دجسم 

.دنتخوس همه  هرجح ، فارطا  هروصقم و  یّلصم ، قودنص  ربنم ، .تخیر  ورف  رگید  راب  اه  نوتس 

زا لبق  دندناسر و  يابتیاق  فرشا  ناطلس  هب  ار  بیهم  يزوس  شتآ  نیا  ربخ  هنیدم  لها 
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.دندروآ لمع  هب  یقیقد  یعس  دجسم  يانب  يزاسکاپ  رد  دوخ  دسر ، ارف  ناطلس  بناج  زا  یکمک  هک  نآ 

رقنـس ریما  مان  هب  ار  دوخ  هدـنیامن  دـناوخ و  گرزب  يّدـج و  دوب ، مهم  هک  روط  نآ  ار  هلأسم  دـش ، هاگآ  هعقاو  نیا  زا  ياـبتیاق  نوچ 
يانب دیدجت  رد  هک  داد  نامرف  دومن و  جیـسب  هنیدم  يوس  هب  یفاک  هجدوب  ینامتخاس و  بابـسا  تالآ و  نارامعم و  اب  هارمه  یلامج 

.دنزرون یهاتوک  يا  هنیزه  رما و  چیه  زا  دجسم 

، رگراک يدـح  هب  هار  نیا  رد  درک ، یم  ییاورمکح  کیلامم  ورملق  رب  .ق  .ه  ات 901  ياه 872  لاس  رد  هک  يابتیاق ، فرـشا  ناطلس 
هدرک لقن  ار  یبیجع  ماقرا  تایاکح ، نآ  فصو  زا  توافت  هب  ناخّروم  هک  دوب  هتشاد  لاسرا  ینامتخاس  حلاصم  لیاسو و  راکداتسا ،

 ... دنا

هعـسوت ار  ینامثع  بارحم  .دـندومن  تّمرم  ساسا  زا  ار  دجـسم  ياهراوید  دـندرک و  انب  دـیدجت  ار  هسیئر »  » هراـنم هدـش ، داـی  هورگ 
فارطا زا  دندومن و  انب  نامثع  بارحم  زارف  رب  يدبنگ  دنتشارفارب و  ماکحتسا  هب  ار  اه  فقس  دندرک و  ایحا  ار  اه  نوتس  دندیـشخب و 

.دندیشخب ماکحتسا  تنیز و  دندوب ، روهشم  دیراجم »  » هب هک  رگید  دبنگ  هس  اب 

فحاصم بتک و  زا  هک  هچنآ  تفریذـپ و  تروص  لماک  وحن  هب  دجـسم  يزاس  اـمن  دـش و  اـپرب  مالّـسلا  باـب  لخدـم  رد  دـبنگ  ود 
.دندرک دجسم  ددجم  فقو  يروآ و  عمج  یمالسا  ياه  نیمزرس  زا  دوب ، هتخوس 

قنور يزاس ، هار  هناـخزپشآ و  هسردـم ، طاـبر ، سیـسأت  اـب  ار  دجـسم  فارطا  .دوبن  دودـحم  دجـسم  ياـنب  هدودـحم  هب  ماـمتها  نیا 
تّمه هنیدـم  لها  لاح  هافر  هب  تایلام  جاب و  وغل  يرهـش و  تاناکما  هئارا  اـب  دـیدرگ و  طبـض  تبث و  يداـیز  تاـفوقوم  .دندیـشخب 

.دنتشامگ

هنیدم مزاع  انب ، رادـید  ترایز و  يارب  .ق  .ه  لاس 889  رد  دوخ  يابتیاق ، ناطلس  دیـسر و  نایاپ  هب  .ق  .ه  لاس 888  رد  تاریمعت  نیا 
دنک و یبنلا  دجـسم  هناخباتک  میدقت  ات  دروآ ؛ دوخ  اب  یمالـسا  مولع  فلتخم  تاعوضوم  رد  ار  یتمیق  يذ  ياه  باتک  يو  .دیدرگ 

رـس هب  هنیدم  رد  مایا  نیمه  رد  دوخ  هک  يدوهمـس  .داد  ناشن  دوخ  زا  دجـسم ، هب  ییادـها  ِتاّربم  تاریخ و  صوصخ  رد  الاو  یتّمه 
: دسیون یم  درب ، یم 
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« .دوب هدرک  تخادرپ  رانید  رازه  تسیب  دص و  کی  زا  شیب  روما  نیا  رد  يابتیاق  ناطلس  ناسانشراک ، رظن  راهظا  قبط  »

نآ ینامرف ، نمـض  يابتیاق  رگید  راب  دش و  ناریو  قرب  دعر و  رثا  رد  دجـسم ، هسیئر  هرانم  .ق  .ه  لاس 898  رفص  تشه  تسیب و  رد 
.تخاس اپرب  ریمعت و  ار 

هروصقم و دبنگ و  يانب  دیدجت  هک  تفای  هعـسوت  يّدح  هب  اه  هرجح  هروصقم و  بناج  زا  دجـسم  یـساسا ، تامادـقا  نیا  نایرج  رد 
.تخاس رّسیم  ار  هسیئر  هرانم  يانب 

زا هک  تسا ؛ هدوب  ّعبرم  رتم  تسیب  دص و  دودح  روکذم ، هدش  هدوزفا  تحاسم  عومجم  مک و  ضرع  اب  دجسم  قرـش  رد  هعـسوت  نیا 
هشقن 5- کن : .تسا  هتـشاد  دادتما  دّـجهت  بارحم  هّفـص و  ناکم  یقرـش  ترواجم  ات  یماش  تمـس  زا  هسیئر و  هرانم  هب  یلبق  تمس 

موس

اه ینامثع  مامتها  فلا : / 7

ینامثع میلس  نامز  رد  دجسم  نارمع  فلا : / 7 - 1

یّصاخ هّجوت  دوب ، هدش  هدیشک  زاجح  هب  قارع  ماش و  زا  ناشتموکح  يورملق  هک  ینامثع ، يارما  نامکاح و  يابتیاق ، فرشا  زا  سپ 
.دنتشاد لوذبم  دجسم ، نارمع  موادت  یبنلادجسم و  يانب  ِرت  هوکشاب  هچ  ره  ِییاپرب  رد 

نیرظاّنلا ههزن   » رد یجنزرب  رفعج  حیرـصت  هب  تشاـمگ و  تّمه  دجـسم  تّمرم  هب  .ق ) .ه   918 - 926  ) ینامثع میلس  ناطلس  تسخن 
راثآ زا  هک  ار  نآ  دومن و  شّقنم  زمرق  هایس و  رمرم  گنس  هب  انب و  دیدجت  ار  هضور  ياه  نوتس  نیرخآلا » نیلّوألا و  دّیـس  دجـسم  یف 

.دومن نییزت  ریمعت و  ناکما ، ّدح  ات  دوب ، يابتیاق  فرشا 

ینامثع نامیلس  نامز  رد  دجسم  نارمع  فلا : / 7 - 2

يزاـسزاب تهج  رد  .ق  .ه   974 ینامثع 926 - دیزیاب  ناطلس  نب  میلس  ناطلـس  نب  نامیلـس  ناطلـس  .ق  .ه   974 ياه 938 - لاـس  رد 
يانب ریمعت و  هنیدم و  رهش  راصح  یساسا 
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.دومن ارجا  لامعا و  ار  يا  هدرتسگ  تامادقا  ییاه ، نامرف  رودص  نمض  یبّنلادجسم ،

زا هک  ییاه  هراشا  هب  اهنت  هدماین و  نایم  هب  ینخـس  ینامثع  نامیلـس  ناطلـس  تامادقا  زا  لیـصفت  هب  خیرات ، ياه  باتک  رد  هنافّـسأتم 
هخـسن کی  نتم ، راشتنا  حیحـصت و  زا  شـسرپ ، وجتـسج و  زا  سپ  ریقح  هک  نیا  ات  تسا ؛ هدش  افتکا  دـشاب ، یم  مهبم  يرامعم  رظن 

رد روکذـم  هلجم  هک  دـش  مولعم  اهدـعب  .مدرک  لصاح  عـالطا  يرـصم  تایرـشن  زا  یکی  رد  تامادـقا ، نیا  حرـش  رب  لمتـشم  یطخ 
.تسا هدش  رشتنم  .م  لاس 1955  هب  پاچ و  ایناپسا  ِدیردام  رد  هّیمالسإلا » تاسارّدلل  يرصملا  يدهعملا   » تاراشتنا

قئاثولا بتکلاراد و   » و یمالسإلا » ّنفلا  فحتم   » رد یمالسا  ناریا  راثآ  هراب  رد  هدرتسگ  شهوژپ  نمض  .ش  .ه  لاس 1356  رد  ریقح 
ياه هرامـش  زا  يا  هعومجم  هک  دـش  مولعم  اهدـعب  .تشامگ  تّمه  هّلجم  نیا  زا  يا  هخـسن  نتفاـی  رد  شهوژپ  هب  هرهاـق ، يرـصملا »

دوجوم تاـیرود »  2989 - 2986  » هرامـش هب   1957 ياه 1953 - لاـس  هب  طوبرم  هّیمالـسإلا ،» تاسارّدـلل  يرـصملا  دـهعملا  هّلجم  »
.تسا

.تسا جردنم  .م   1955 دّلجم 1 ، هرامش 3 ، ات 158 ،  149 تاحفص : رد  یّطخ  هخسن  هدش  حیحصت  پاچ 

تمحر هب  .ق  .ه  لاس 948  رد  هک  تسا  هدوب  بهذم  یفنح  یمورلا » رـضخ  نب  دّمحم   » نآ حّحـصم  داقتعا  هب  روکذم  هلاسر  ِّفلؤم 
.تسا هتسویپ  يدزیا 

دجسملا هرامع  یف  هفیطّللا  هفّحتلا   » روکذم یّطخ  هخسن  مان  هک  دنک  یم  حیرصت  دوخ ، حیحصت  همّدقم  رد  یناوها » زیزعلادبع  رتکد  »
ات 93 هحفـص 88  قرو ، شـش  رد  هرامـش 1708 ، هب  ایناپـسا » لاروکـسا  ياسیلک   » هناـخباتک رد  هک  تسا  هفیرـشلا » هنیدـملا  روس  و 

.دوش یم  يرادهگن  رتم  یتناس   17 دّلجم 23 * هعومجم 

تروص یبّنلادجسم  رد  هک  یتاریمعت  هنیدم و  راصح  يانب  یگنوگچ  رد  ینامثع  نامیلس  ناطلـس  تامادقا  حرـش  اهنت  روکذم  هلاسر 
هتسیز و یم  هنیدم  رد  ّفلؤم  هک  دوش  یم  مولعم  عیاقو  حرش  تالمج و  قایس  زا  دوش و  یم  موتخم  نآ  هب  دودحم و  تسا ، هتفریذپ 

هدینـش هدـید و  ّفلؤم  هچنآ  زا  تسا  یلمجم  شرازگ  عقاو  رد  روکذـم ، هلاسر  تسا و  هدوب  یبّنلادجـسم  ینارمع  ِتامادـقا  رب  رظان 
.تسا
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یبّنلادجـسم هب  دـیدرگ ، انب  دـیدجت  ینامثع  نامیلـس  رما  هب  هک  هنیدـم ، رهـش  راصح  يانب  یگنوگچ  لّصفم  حرـش  زا  سپ  هدنـسیون 
: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا 

تّمرم و ِدنمزاین  يوبن  دجسم  يانب  هک  نیا  رب  ینبم  تشاگن ؛ ینامثع  نامیلـس  هب  يا  همان  يوبن ، دجـسم  مرَحلا  خیـش  یبلچ ، دومحم 
نیمزرس مزاع  ایرد  قیرط  زا  ار  كُرت  هتـسجرب  نارامعم  درک و  رداص  صوصخ  نیا  رد  ینامرف  ینامثع ، هفیلخ  نامیلـس  .تسا  ریمعت 

.دومن زاجح 

رادـباسح هارمه  تازیهجت  ناوراـک  هـک  نـیا  اـت  دـندرک ؛ بـصن  دــبنگ  يور  ار  یلـاله  .ق  .ه  لاوش 946  مهدزوـن  رد  ادـتبا  ناـنآ 
یبّنلادجـسم يانب  لماک  هعلاطم  هب  ناسدنهم  نارامعم و  تاضق ، ارما ، هارمه  مرحلا  خیـش  .دیـسر  هنیدـم  هب  یبلچ  يدـبع  صوصخم 

باب تّمرم  هب  تسخن  نانآ  .دـنزرو  تردابم  اه  نآ  يزاسزاب  هب  دوش و  نییعت  تسانب ، دـیدجت  ریمعت و  دـنمزاین  اجره  اـت  دـنتخادرپ 
یناینب اب  ون  زا  بارخ و  ار  همحّرلا  باب  هرانم  سپـس  .دـنتخادرپ  دوب ، دجـسم  یبرغ  تمـس  رد  نآ ، دادـتما  رد  هک  يراوید  همحّرلا و 

.دندومن انب  دیدجت  مکحتسم ،

.دندرک يراکدیفس  ار  دجسم  ياه  نوتس  هتخادرپ ، ءاسّنلا  باب  دجسم و  یقرش  راوید  تّمرم  هب  هاگنآ 

ار نآ  دننک و  انب  دیدجت  ار  اه  یفنح  ماما  بارحم  هک  دیـسر  هنیدـم  هب  يرـصم  جاحلاریما  طسوت  ینامرف  .ق  .ه  لاس 947  رخاوا  رد 
.دنهد رارق  اه  یعفاش  بارحم  يذاحم  رد 

.دنداهن نآ  رب  ار  ینامیلس » بارحم   » ِمان دش و  عورش  .ق  .ه  لاس 948  مّرحم  هدفه  رد  راک  نیا 

ینامثع یناث  میلس  نامز  رد  دجسم  تریمعت  فلا : / 7 - 3

.ق .ه  لاـس 980  رد  میلـس  دـسیون : یم  نیمرحلا » تآرم   » رد اـشاپ  تـعفر  .داد  هـمادا  ار  یناـمثع  نامیلـس  هار  یناـث ، میلـس  ناـطلس 
یشاک اب  ار  نآ  درک و  انب  یلـصا  دجـسم  لصاف  ّدح  يوبن  ربنم  برغ  رد  يدبنگ  داد و  ماجنا  یبّنلادجـسم  يانب  رد  ار  مزال  تاریمعت 

.درک کح  راگدای  هب  ثلث  طخ  هب  ار  دوخ  مان  نآ ، زا  يا  هشوگ  رد  دومن و  بَّهذم  نَّولم ، شوقن  هب  شّقنم و  ابیز  ياه 
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ینامثع دومحم  نامز  رد  دجسم  تاریمعت  فلا : / 7 - 4

رد .ق ) .ه   1223 - 1255  ) ینامثع دومحم  ناطلس  دید ، دوخ  هب  ینامثع  میلس  نامیلس و  نارود  رد  دجسم  يانب  هک  یتاریمعت  زا  سپ 
.تشامگ تّمه  دبنگ  يانب  دیدجت  هب  .ق  .ه  لاس 1233 

ینونتبلا و بیبل  دـمحم  رثا  هیزاـجحلا » هلحّرلا   » باـتک دـننام  .ق  .ه   1240 ياه 1325 - لاس  لوط  رد  جـح  ياـه  همانرفـس  زا  هچنآ 
، دیآ یم  رب  .ق  .ه  رد 1296  اشاپ  يربص  بویا  رثا  هنیدم » تآرم   » .ق و .ه  رد 1318  اشاپ  تعفر  میهاربا  رثا  نیمرحلا » تآرم   » باتک

ناطلس طسوت  دوب ، يابتیاق  ياهراگدای  زا  هدش و  عقاو  هکرابم  هرجح  یناقوف  تمسق  رد  هک  یبّنلادجـسم ، دبنگ  هک  دیامن  یم  مّلـسم 
ات هک  دیدرگ  انب  تفای ، ترهش  ءارـضخلاهّبق  هب  مدرم  نایم  رد  اهدعب  هک  یگنر  زبس  دبنگ  نآ  ياج  هب  دش و  هدیچرب  ینامثع  دومحم 

.دنک یم  يرگ  هولج  دجسم  يانب  زارف  رب  نانچمه  زورما 

لاس 1255 رد  ار  نآ  راک  همتاخ  ناخّروم  هک  تسا  هدوب  مأوت  دجسم  ماب  ياه  تمـسق  رد  ییاه  تّمرم  اب  کش  یب  دبنگ ، نیا  يانب 
.دنناد یم  .ق  .ه 

ینامثع دیجملادبع  نامز  رد  دجسم  تاریمعت  فلا : / 7 - 5

ینامثع نیطالـس  تایح  لوط  رد  راب  نیلّوا  يارب  .ق ) .ه   1255 - 1277  ) ینامثع دیجملادبع  ناطلس  ینامثع ، دومحم  ناطلـس  زا  سپ 
نیا يارجا  یگنوگچ  زا  هناتخبشوخ  .داتفا  نآ  فلتخم  ياه  تمسق  تّمرم  اب  هارمه  دجسم ، هعسوت  رکف  هب  یـساّبع  يدهم  زا  سپ  و 

حیحـصت و ییاسانـش ، ریخا  ههد  رد  هک  میراد  تسد  رد  يا  هلاـسر  تسوـیپ ، عوـقو  هب  نآ  بقاـعتم  هک  یتامادـقا  اـه و  حرط  رکف و 
تحت هک  دشاب  یم  هرّونم  هنیدم  میقم  تقو و  ياملع  زا  یـسوم » نب  یلع   » ملق هب  .ق  .ه  لاس 1303  رد  هلاسر  نیا  .تسا  هدش  رشتنم 

هدرک فیصوت  هتفای ، .م  اب 1885  ربارب  .ق  .ه  لاس 1303  رد  هک  روط  نآ  ار  یبّنلادجسم  يانب  رهش و  هرّونملا » هنیدملا  فصو   » ناونع
خّروم رساج ، دمح  يدجن ، قّقحم  مامتها  ییامنهار و  یندم و  دیبع  تّمه  هب  رگید  یلئاسر  همیمض  هب  هناتخبشوخ  هلاسر  نیا  .تسا 

رد .ق  .ه  لاس 1392  هب  هنیدملا » خیرات  یف  لئاسر   » ناونع اب  حیحصت و  زورما  ناتسبرع  رظن  بحاص 
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.دیدرگ نّیزم  عبط  رویز  هب  ضایر 

هب ار  ینامثع  دیجملادبع  ناطلـس  هلیـسو  هب  دجـسم  هعـسوت  انب و  دیدجت  یگنوگچ  ثلاث ، باب  همتاخلا ،»  » لصف رد  یـسوم  نب  یلع 
داـی هب  لاـمجا  هب  دوـب ، ریقح  سرتـسد  رد  هـک  يرگید  عباـنم  هـب  هّجوـت  اـب  ار ، تامادـقا  نـیا  مـها  اًـلیذ  هـک  هدروآرد  ریرحت  هتـشر 

: میروآ یم  ناگدنهوژپ 

ینامثع دـیجملادبع  هب  يا  همان  مرحلا - خیـش  اـشاپ  دواد  تخیر ، ورف  دجـسم  ناتـسبش  ياهدـبنگ  زا  یکی  هک  .ق  .ه  لاس 1265  رد 
تروص ینامثع  نیطالـس  يابتیاق و  نامز  زا  هچنآ  درذگ و  یم  یبّنلادجـسم  يانب  زا  نرق  راهچ  دودح  هک  نومـضم  نیدـب  تشاگن ؛

.تسا دنمزاین  هعسوت  ای  تّمرم  هب  ساسا  ناینب و  زا  دجسم  يانب  هداهن و  یگدوسرف  هب  ور  هتفرذپ ،

، لماک رازبا  لیاسو و  اب  ار  نادـنمرنه  ناسدـنهم و  نارامعم ، زا  یهورگ  دـیدرگ و  دجـسم  يزاسون  هب  مّمـصم  یناـمثع  دـیجملادبع 
یکش .تسا  هدرک  دای  يزاسزاب  نیا  زا  لیصفت  هب   (1) هنیدم » تآرم   » رد كرت - شترا  رسفا  اشاپ - يربص  بّویا  .دومن  هنیدم  مزاع 

.تسا ینامثع  نیطالس  نامز  رد  هنیدم  خیرات  عجارم  ّمها  زا  باتک  نیا  هک  تسین 

یم يرگ  هولج  يرگید  صخـش  ره  زا  شیب  نایانب ، سییر  میهاربا  رامعم و  میلح  دجـسم و  يانب  هدـننک  نییزت  طاطخ  هَّللارکـش  مان 
نادنورهش فرط  زا  طاّطخ  هَّللارکـش  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ص 64 ،) «، ) ناطاطخ نیرخآ   » هلاسر رد  نانیا  .ك  .م  دـنک و 

.تسا هداد  ماجنا  نسحا  وحن  هب  دجسم  يانب  نیئزت  رد  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  لوبناتسا 

نآ قرش  ات  مالّسلا  باب  زا  ار  دجـسم  راوید  ياه  هراگن  هک  یـسیونشوخ  مان  صوصخ  رد  ص 214 ) « ) هیزاجحلا هلحّرلا   » رد ینونتب 
: دیوگ یم  هدرک ، تباتک  فّوجم  ثلث  ّطخ  هب 

تیب یف  لمعی  نینـس  رـشع  عضب  ثکم  هیاغلا و  هذهل  هنیدملا  یلإ  دـیجملادبع  ناطلـسلا  هدـفوأ  يذـلا  يدـهز  کب  هَّللادـبع  موحرم 
.هَّللا لوسر 

هک دنداد  رظن  نینچ  دجسم ، يانب  عضو  یسررب  زا  سپ  كرت ، ناسدنهم  لاح  ره  هب 

.ق .ه   1304 لوبناتسا ، پاچ  - 1
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رد ًاقیقد  یگنـس  ياه  نوتـس  هک  نآ  لیلد  هب  داهنـشیپ  نیا  اب  هنیدم  خیاشم  یلو  دوش ؛ لصاح  یتارییغت  دجـسم  ياه  نوتـس  رد  دـیاب 
لمع .دندرک  يّدج  تعنامم  تفلاخم و  دوب ، هتخاس  اپ  رب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هک  تسا  ییاه  نوتـس  ناکم 

یخیرات و عبانم  یماـمت  درک ، یم  رییغت  اـه  نوتـس  ياـج  رگا  اریز  تسا ؛ هدوب  یلوصا  هدیدنـسپ و  رایـسب  يراـک  ریقح  رظن  زا  ناـنآ 
كرد و لـباقریغ  يدـعب ، نورق  اـت  ادـتبا  زا  مالـسا ، لوسر  دجـسم  ياـنب  یخیراـت  ینید - ياـه  هبنج  فـصو  رد  دوـجوم  ثیداـحا 

.دومن یم  دودسم  هنیدم  خیرات  ناگدنهوژپ  همه  رب  ار  قیقحت  هار  عضو  نیا  دش و  یم  انب  عضو  اب  قیبطت  صیخشت و 

نکر ات  هسیئر  هرانم  لامش  هب  بونج  لوط  رد  هک  وحن  نیا  هب  دندرک ؛ زاغآ  اه  هرجح  قرش  بناج  زا  ار  دجسم  هعسوت  ریدقت ، ره  هب 
.دنتفرگ رظن  رد  عارذ  ای 5  دودح 4  رد  یضرع  تاوغألا  نزخم 

تروص یـساّبع  يدـهم  يوس  زا  هدـش  ماجنا  هعـسوت  ّدـح  لابند  هب  یبّنلادجـسم و  يانب  یلامـش  اـی  یماـش  تمـس  رد  رگید  هعـسوت 
نیا اب  هک  دـش  هدوزفا  دجـسم  تحاـسم  ّلـک  هب  ّعبرمرتم   1293 تفریذـپ ، قّقحت  یبّنلادجـسم  قرـش  رد  هچنآ  اب  ًاعومجم  .تفریذـپ 

.دیسر ّعبرمرتم  هب 10303  دجسم  يانب  هعومجم  تحاسم  شیازفا ،

116 ار 25 / دجسم  لوط  ینونتب ، .دراد  تقباطم  هداد ، رارق  باستحا  دروم  ص 208  هیزاجحلا » هلحّرلا   » رد ینونتب  هچنآ  اب  ژارتم  نیا 
.تسا هتسناد  رتم  یماش 66  تمس  رد  رتم و   86 یلبق 35 / تمس  رد  ار  نآ  ضرع  و 

ریمعت و تسد  هب  دجسم  نکاما  تاسیسأت و  هّیقب  هسیئر ، هرانم  ربنم و  ینامیلـس ، ینامثع ، يوبن ، بارحم  هکرابم و  هرجح  يانثتـسا  هب 
.داتفا تّمرم 

.دندیشخب تنیز  الط  بآ  هب  ابیز  شوقن  اب  هدرک و  يزاسور  رمرم  گنس  اب  ار  نآ  دندومن و  انب  دیدجت  زمرق ، گنس  اب  ار  اه  نوتس 

دندرک شورفم  لکش  ّعبرم  رمرم  گنس  اب  همحّرلا  باب  تاوغألا و  نزخم  ات  اجنآ  زا  هسیئر و  هرانم  ات  مالّسلا  باب  زا  ار  دجسم  نیمز 
رگید مالّسلا و  باب  هّبق  ینامثع ، بارحم  دبنگ ، نانآ  .دنتشامگ  تمه  دجسم  فقس  کچوک و  ياهدبنگ  یساسا  ریمعت  هب  هاگنآ  و 

.دنتخاس مکحتسم  شکور ، نینهآ  ياه  حول  اب  ار  کچوک  ياهدبنگ 
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هب دیدرگ ، موسوم  ءارضخلاهّبق  هب  دیمحلادبع ، ناطلس  نامز  رد  و  رـصم » کیلامم   » شَیانب یناب  میتفگ ، هچنآ  قبط  هک  یمیدق  دبنگ 
ّطخ هب  دندرک و  یشاّقن  ینغور ، گنراگنر و  ياه  شقن  عاونا  هب  ار  اهدبنگ  یلخاد  حوطس  یمامت  .دش  هتشارفارب  يرت  یـساسا  وحن 

.دندومن یطاّطخ  اهنآ  حطس  رب  ار  ینآرق  تایآ  یلوبمالسا ، يابیز 

یلوبمالسا ثلث  ّطخ  هب  كرت و  روهـشم  طاّطخ  يدنفا  هَّللادبع  ملق  هب  هسیئر  هرانم  ّدح  رخآ  ات  مالّـسلا  باب  زا  ار  دجـسم  یلبق  راوید 
.دندرک يراک  یشاک 

دندرک و نیئزت  ار  اهردرـس  دیدرگ و  يراک  چگ  شّقنم و  ینامثع ، يرامعم  کبـس  هب  دیدرگ و  انب  دـیدجت  دجـسم  یمیدـق  باوبا 
، زمرق سم  زا  شّقنم  ياه  هتـشون  اب  بصن و  یمیدـق  ياهرد  ياج  هب  ار  نآ  دـندومن و  يراّجن  ودرگ  هچراپ  کی  بوچ  اـب  ار  اـهرد 

.دندرک نیئزت 

.دندومن تّمرم  ریمعت و  ار  دجسم  ياه  هرانم  رگید  دندرک و  انب  هّیدیجم  هرانم  مان  هب  دجسم  یبرغ  لامش  تمسق  رد  يا  هرانم 

هدش هدیشک  ياه  لیدنق  نیرتهب  .دومن  دجسم  فقو  ار  يرایسب  یتمیق  ءایشا  دجـسم ، تاریمعت  هعـسوت و  زا  سپ  ینامثع  دیجملادبع 
عاوناب  » ًاـمامت ینونتب  هتفگ  هب  هک  ار  تفاـب  شوخ  ياـه  شرف  تفاـبرز و  ياـه  هدرپ  نیّرز ، ياـه  نادعمـش  يا ، هرقن  ياـهریجنز  رد 

.تشاد لاسرا  دجسم  تهج  هدوب ، ص 211 ) « ) ینمثلا یمجعلا  داجسلا 

يانثتـسا هب  نآ  راـثآ  همه  .دـیماجنا  لوط  هب  .ق  .ه  لاس 1277  اـت  .ق  .ه  لاس 1265  زا  یـساسا  نارمع  ریمعت و  اـب  مأوت  هعـسوت  نیا 
هب ینامثع  دیجملادبع  نامز  زا  راگدای  هب  هدوب ، دوجوم  نونکات  تفای ، لکش  رییغت  اه  يدوعس  هعـسوت  رد  هک  دجـسم  یماش  هعـسوت 

.تسا هدنام  ياج 

یناهج گنج  لوط  رد  هک  ینامثع  تفالخ  تایح  ياه  لاـس  نیرخآ  رد  كرت  مظعا  دـئاق  اـشاپ  يرخف  .ق  .ه  لاس 1336  رد  اهدعب 
ریمعت ار  یبّنلادجـسم  نحـص  رد  دوجوم  هاچ  يوبن و  ینامیلـس و  ياه  بارحم  دوب ، هدش  بوصنم  هنیدـم  رهـش  ظفاح  ناونع  هب  لوا 

.دش هتسب  زاجح  رد  زین  اه  ینامثع  تایح  قاروا  رتفد  تاریمعت ، نیرخآ  نیا  اب  درک و 

هحفص 119 هشقن  کن :
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يدوعس تلود  يوس  زا  هدش  ماجنا  هعسوت  فلا : / 8

.تشاگن دوعس  لآ  زیزعلادبع  کلم  هب  باطخ  يا  هلاقمرس  .ق  .ه  نابعش 1368  رد 6  هرامش 297  هرّونملا » هنیدملا   » همانزور ریبدرس 
.دروآ لمع  هب  یساسا  مادقا  دجسم  هعسوت  ریمعت و  هب  تبسن  ات  تساوخ  يدوعس  هاشداپ  زا  هلاقمرس  نیا  رد  يو 

، هدشدای هلاقم  اب  هک  دندوب  یناسک  نیلّوا  دنتـشاد ، ار  همانزور  نیا  هرادا  ّتیلوؤسم  هک  يردارب  ود  ظفاح  نامثع  ظفاح و  یلع  ًارهاظ 
.دندرک ماع  صاخ و  دزنابز  اه  ینامثع  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  ار  یبّنلادجسم  هعسوت  رما  ّتیمها  عوضوم و 

تـشاگن هرّونملا » هنیدملا  خیرات  نم  ٌلوصف   » ناونع تحت  یباتک  اهدعب  تسا ، هنیدـم  ناگدـنهوژپ  ناگدنـسیون و  زا  هک  ظفاح  یلع 
نیا رد  يدانتـسا  لباق  لمجم و  شرازگ  تخادرپ و  تفریذـپ ، تروص  نآ  بقاـعتم  هک  یتامادـقا  داهنـشیپ و  حرـش  هب  اـجنآ  رد  هک 

.داد هئارا  صوصخ 

هراشا مارحلاهّجحلا  يذ  ماّیا  رد  هصاخ  نارئاز ، نوزفازور  ترثک  هب  هّجوت  اب  دجسم ، هعسوت  ترورض  ّتیمها و  هب  هلاقمرـس ، نیا  رد 
حلاصم و تیاعر  رب  ینتبم  هدیدنـسپ و  يرما  ینامثع ، دیجملادبع  ات  لوسر  رـصع  زا  ار  دجـسم  هعـسوت  ریمعت و  ّتنـس  موادت  هدش و 

.تسا هتسناد  رئاز  ناناملسم  لاح  هافر 

ناضمر خّروم 5  هرامـش 301  رد  هک  تشاد  لاسرا  هلاقمرـس  ناگدنـسیون  هب  باطخ  یخـساپ  زیزعلادبع  کلم  هلاقم ، راشتنا  زا  سپ 
دوب هدرک  ناشنرطاخ  يا ، همانرب  نینچ  ماجنا  زا  دوخ  تقفاوم  یگدامآ و  مالعا  نمـض  همان  نیا  رد  کلم  .دیدرگ  جرد  .ق  .ه   1368

.درک دهاوخ  يریگ  یپ  جح  مسوم  نایاپ  زا  سپ  ار  عوضوم  هک 

کلم فرط  زا  روظنم  نیمه  يارب  هک  یتئیه  خـیرات  نیا  رد  دـیماجنا و  لوط  هب  .ق  .ه  لاّوش 1370  ات 5  تاعلاطم  تارکاذم و  هجیتن 
یماش ای  یلامش  تمس  هصاخ  یبرغ ، یقرش و  تاهج  رد  دوجوم  ياه  ناکد  اه و  هناخ  يرادیرخ  هب  دندوب ، هدش  باختنا  زیزعلادبع 

حلاص دمحم  خیش  .دندیزرو  تردابم  ینامثع ) دیجملادبع  نامز  رد  دجسم  هعسوت  ییاهن  ّدح  )
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لامعا مرح  هعسوت  هرادا  رب  ار  هیلاع  تراظن  کلم ، صوصخم  هدنیامن  تمِـس  رد  ندال  نب  دمحم  خیـش  لماع و  ریدم  ناونع  هب  زاّزق 
.دندرک یم 

اه و نابایخ  ثادحا  دجـسم و  هعـسوت  تهج  مزال  نیمز  ندرک  حّطـسم  اه و  هناخ  بیرخت  زا  سپ  .ق  .ه  لاس 1372  لّوألا  عیبر  رد 
« دوعـس کلم   » طّسوت دجـسم ، هعـسوت  نامتخاس  يانب  گنـس  نیلّوا  دوب - ّعبرمرتم  دودح 22955  هک  دجـسم - فارطا  ياه  نادـیم 

.دش هداهن  يدوعس  دهعیلو 

اب رواشم  ناسدـنهم  دـندوب و  هدرک  زکرمتم  هفیلُحلاوذ  رد  ار  دوخ  یناـمتخاس  تاـناکما  یماـمت  دادرارق ، فرط  یناـمتخاس  تکرش 
، يرصم یمرـضح ، ینمی و  ینادوس ، يدوعـس ، نارگراک  مادختـسا  اب  اه  یناتـسکاپ  اه و  يروس  اه ، يرـصم  اه ، ییایلاتیا  يراکمه 

لاس لیاوا  رد  هک  يوحن  هب  دندرک ؛ یلمع  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  شـشوک و  رثکاّدح  اب  ار  هبّوصم  حرط  یناتـسکاپ ، يروس و 
.دندناسر مامتا  هب  ار  دجسم  هعسوت  ینامتخاس  راک  .ق  .ه   1375

دجاسم نیرت  هوکش  رپ  زا  یکی  تروص  هب  دیجملادبع ، هعسوت  ات  دجسم  ّدح  دادتما  رد  دجسم و  یلامش  تمسق  رد  اه  يدوعس  يانب 
.دنک یم  يرگ  هولج  یمالسا  ملاع 

هب دجسم  یلامـش  یبرغ و  یقرـش و  تمـس  هس  رد  هک  ییاهانب  دیدجت  هعـسوت و  اب  دراد ، تحاسم  ّعبرمرتم  دودـح 6024  هک  انب  نیا 
تهج تحاسم  هبساحم  اب  هک  داد  شیازفا  ّعبرمرتم  هب 12271  ار  اه  يدوعس  يانب  عومجم  تفرگ ، تروص  ّعبرمرتم  تحاسم 6247 

هب 16327 ام  نامز  رد  ار  یبنلادجـسم  ياـنب  لـک  تحاـسم  ّعبرمرتم ) ینعی 4056  ، ) تساجرباپ نونکاـت  هک  دجـسم  یمیدـق  یلبق و 
.دیناسر عبرمرتم 

نوتسرس اب  ابیز ، نوتـس   222 دیدرگ ، ثادـحا  یبرغ  یقرـش و  یلامـش ، ناتـسبش  هس  تروص  هب  هک  فیرظ  هوکـشرپ و  يانب  نیا  رد 
لکش ّعبرم  نوتس  ییانب 74  نینچ  يراوتسا  يارب  دراد و  یّصاخ  ییارآ  هولج  شّقنم ، هدش و  يراّجح  ياه  گنس  اب  مأوت  يّزلف  ياه 
هرجنپ هلیسو 44  هب  هک  دش  ثادحا  رتم  لوط 91  هب  یلامش  راوید  رتم و  لوط 128  هب  کی  ره  یبرغ ، یقرـش و  ياهراوید  دادتما  رد 

.دیشخب یّصاخ  هوکش  روکذم  ياه  ناتسبش  هب  یلاله ، ياه  نوتسرس  هدش و  هدیشارت  ياه  گنس  هب  نّیزم  گرزب و 
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اب کی  ره  هک  تفارظ  ماکحتسا و  تیاهن  رد  ینامثع ، يرامعم  کبس  هب  هرانم  ود  دجسم ، یلامـش  راوید  یبرغ  یقرـش و  تمـسق  رد 
.درک نادنچود  ار  دجسم  يانب  تمظع  دراد ، عافترا  رتم   70 ساسا ، ِقمع  رتم  هدفه 

تلود رظن  ّدم  یلبق ، یبرغ و  یقرـش و  ياهراوید  یجراخ  يامن  ریمعت  نآ و  لیمکت  ترورـض  هعـسوت ، تسخن  هلحرم  مامتا  زا  سپ 
باب دـیدرگ و  انب  دـیدجت  ءاسّنلا  باب  لیئربج و  باب  همحّرلا و  باـب  مالّـسلا و  باـب  ياـهرد  یجراـخ  ياـمن  نینچمه  .تفرگ  رارق 
يرد تّمرم ، هعسوت و  نیا  رد  اه  يدوعس  دش و  هدوشگ  يدیدج  تّمرم  ریمعت و  اب  دوب ، هدش  دودسم  هتشذگ  نامز  رد  هک  قیدّصلا 

دجـسم و یلامـش  راوید  رد  باطخلا  نب  رمع  باب  يدیجملا و  باب  ناّفع ، نب  نامثع  باب  یقرـش و  راوید  رد  زیزعلادـبع  باب  مان  هب 
ریمعت و رد  هچنآ  و  دندرک ؛ داجیا  یتمظع  اب  وحن  هب  مالّسلا ، باب  همحّرلا و  باب  نایم  ّدح  یبرغ ، راوید  رد  دوعسلا  باب  مان  هب  يرد 

موادت نونکات  هک  تفرگ  ماجنا  دوب ، يرورض  دبنگ  هرجح و  اه ، هرانم  یمیدق ، يانب  رد  يراکدیفـس و ...  گنر و  دیدجت  تّمرم و 
.دراد

تهج نآ  حیطـست  یبرغ و  تمـسق  رد  هصاخ  دجـسم ، فارطا  ياهانب  يرادـیرخ  هب  تبـسن  لصیف  کـلم  دوعـس و  کـلم  ناـمز  رد 
نیا نونکات  تفرگ و  تروص  یـساسا  تامادـقا  دـنبای ، یمن  یبّنلادجـسم  رد  بسانم  ياج  ّتیعمج ، ترثک  رثا  رد  هک  ینارازگزامن 

، برغ قرـش و  بونج و  لامـش و  زا  يدایز  عاعـش  هب  حّطـسم  ياـه  نیمز  طـسوت  یبّنلادجـسم  حرط ، نیا  يارجا  اـب  .دراد  همادا  رما 
.دش دهاوخ  هطاحا 

برغ رد  ار  هّینیعلا  عراش  هحاّـسلا و  عراـش  نیب  دوجوم  هینبا  اـه و  ناـمتخاس  یماـمت  هک  درک  هظحـالم  .ق  .ه  لاـس 1398  رد  ّفلؤم 
.تسا هدش  فّقسم  حّطسم و  نارازگزامن ، تهج  نآ  نیمز  دنا و  هدرک  بیرخت  هخانملا  عراش  ات  یبّنلادجسم 

کی زا  هحاسلا  عراش  يدیجملا و  باب  نادیم  نیب  ياه  نامتخاس  دجسم ، لامش  بناج  زا  تسا  رارق  هنیدم ، هاگآ  نارظان  هتفگ  قبط 
.دوش حّطسم  بیرخت و  یمیحسلا ، عراش  وس و 

هعسوت و نیا  لومشم  دجـسم ، یقرـش  لامـش  رد  هّیلبنّـسلا  عراش  زیزعلادبع و  عراش  نیب  رد  دوجوم  ياهانب  قرـش ، بناج  زا  نینچمه 
.دریگ رارق  حرط 

3 - 2 3 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن :

هحفص 123 هشقن  کن :
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یبنلا دجسم  يونعم  یخیرات - ياه  هاگیاج  راثآ و  ب :

هراشا

يارب مالسا ، يونعم  نوناک  رد  اه  نآ  یعوضوم  کیکفت  هک  تسا  رادروخرب  ینید  یخیرات - ياه  ّتیصوصخ  زا  نانچ  یبّنلادجسم 
.دشاب یم  لکشم  رایسب  ناقّقحم ،

رتشیب و ذخآم  عبانم و  هب  نوچ  رگید  يا  هّدع  دنا و  هداد  رارق  شراگن  یـسررب و  دروم  اجکی  ار  هبنج  ود  ره  ناگدنهوژپ ، زا  یـضعب 
ریرحت هتـشر  هب  ار  دوـخ  ياـه  شهوژپ  عوـضوم ، ره  هناگادـج  یـسررب  رد  دـنا ، هتـشاد  یـسرتسد  یتـیاور  یخیراـت و  دّدـعتم  ءارآ 

.دنا هدروآرد 

ثداوح عیاقو و  رّخأت  مّدقت و  تیاعر  یخیرات و  ظاحل  زا  هدش  کیکفت  حرش  رب  ینتبم  ما ، هدیزگرب  باتک  نیا  رد  ریقح  هک  یشور 
هاگیاج زا  یتفرعم  دنناوت  یمن  دنشاب ، هتشادن  يرکف  هنیمز  دجسم ، خیرات  یمومع ، ّتیعـضو  زا  ناگدنناوخ ، رگا  هک  ارچ  دشاب ؛ یم 
خیرات رظن  زا  هک  تسا  یقطنم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  اذل  .دننک  ادیپ  یبهذم » تلیضف   » خیرات و رظن  هب  ربمایپ  راثآ  دجـسم و  ّصاخ  ياه 

ازجا دیاب  دوش ، یّصاخ  دیکأت  یبّنلادجـسم  رد  يوبن  راثآ  عضاوم و  يور  مالـسا ، رد  ربمایپ  راثآ  ّتیونعم  يدبا  ياه  هبنج  انب و  راثآ 
، میدـیزرو تردابم  نآ  نایب  هب  فلا ) ِلصفرـس  اب   ) لبق ثحب  رد  هک  یمومع  هنیمز  هب  هّجوت  اب  اًلقتـسم و  ْنآ  هفلتخم  ياـه  تمـسق  و 

.مینام رذحرب  رّرکم  تاعوضوم  رارکت  زا  یشهوژپ ، نیزاوم  تیاعر  موزل  ظاحل  هب  ات  دریگ ؛ رارق  ام  یسررب  دروم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دمحم  هربقم  هناخ و  ب : / 1

هراشا

رد هباحـص  يراکمه  تدـعاسم و  ربمایپ و  تسد  هب  دجـسم ، يانب  سیـسأت  اب  نامزمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هناخ 
رد ییادتبا  حلاصم  نتفرگ  راک  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هناخ  يانب  یگداس  تیاهن  .دش  هداهن  انب  یبّنلادجـسم  یقرـش  تمس 

.تسا هدراذگن  اج  هب  هریس  خیرات و  ثیدح و  بتک  رد  لّصفم  تافیصوت  فیراعت و  يارب  ینادیم  نآ ،

: دنک یم  لقن  یلذه  دیز  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  رمع  نب  دمحم  زا  ص 499  ج 1 ، يربکلا ،» تاقبطلا   » رد دعس  نبا 
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دوب ییاه  هناخ  .مدرک  هراظن  هدـهاشم و  درک ، بارخ  ار  اـه  نآ  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  یماـگنه  رد  ار  لوسر  نارـسمه  ياـه  هناـخ 
.دوب هدش  ادج  رگیدکی  زا  لِگ ، ناتخرد و  بوچ  ياه  هخاش  زا  هدش  هتخاس  ياهراوید  اب  هک  ییاه  قاتا  اب  تشخ ؛ زا  هدش  هتخاس 

لزنم ات  دـیآ ، یم  لوسّرلا  باب  زا  سپ  هک  يرد  ات  هشیاع  هناخ  نیب  دوب و  هناـخ  ُهن  مدرک ، شرامـش  هک  ماـّیا  نآ  رد  ار  اـه  قاـتا  نیا 
.دندوب هدش  انب  تشخ ، زا  همه  همه و  هملس ، ّما  هناخ  ساّبع و  نب  هَّللادیبع  نب  هَّللادبع  نب  نیسح  تنب  ءامسا 

: تفگ هک  مدینش  يراصنا  دمحم  نب  ذاعم  زا  هک  تفگ  يدقاو  ورمع  نب  دمحم 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  نارـسمه  ياه  قاتا  دوب : هتفگ  سنا  یبا  نب  رمع  روضح  اـب  یـسلجم  رد  یناـسارخ  ءاـطع 
.تشاد دوجو  دوب ، هدش  ادج  رس  زا  ندرک  هناش  اب  هک  يرس  يوم  شیاهرد  يالاب  دندوب و  هدش  انب  امرخ  بوچ 

تاقث زا  ار  وا  یئاسن  متاحوبا و  نیعم و  نبا  دمحا و  هک   ) سنا یبا  نب  رمع  دیسر ، نایاپ  هب  یناسارخ  ءاطع  نخـس  نوچ  تفگ : ذاعم 
: درک فیصوت  نینچ  ار  دوخ  تادهاشم  دنا ) هتسناد 

هخاش اب  دوبن و  قاتا  ياراد  رگید  هناخ  جـنپ  دوب و  ییاه  قاتا  ياراد  دوب و  هدـش  هتخاس  تشخ  اب  روکذـم ، ياه  هناخ  زا  هناخ  راهچ 
.دوب اه  هناخ  نیا  رد  يالاب  هناش  مد  يوم  دوب و  هدش  انب  دودنا ، لِگ  يامرخ  ياه 

: تفگ رماع  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  رمع  نب  دمحم 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ياه  هناخ  دوب ، هداتـسیا  دـقرم  رانک  نوتـس  ود  نیب  ربمایپ ، ياّلـصم  رد  هک  یلاـح  رد  مزح  نب  رکبوبا 
: درک فصو  نینچ 

نحـص ات  نیـسح  تنب  ءامـسا  باب  زا  ناکم ، نیا  تسا و  هدـناوخ  زاـمن  ناـکم  نآ  رد  لوسر  تسا و  شحج  تنب  بنیز  هناـخ  نیا  »
« .دندوب هدش  هتخاس  امرخ  ياه  هخاش  اب  هک  مدید  ار  اه  نآ  نم  تسا و  هدوب  لوسر  ياه  هناخ  دجسم ،
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: دوب هتفگ  هک  هدرک  دای  ار  هنیدم  ریپ  نادمتعم  زا  یکی  نخس  یعوبری  خورف  نب  راجن  زا  لقن  هب  هبقع  نب  هضیبق 

« .دندوب هدش  هتخاس  امرخ  ياه  هخاش  زا  ربمایپ  ياه  هناخ  »

: دنک یم  تیاور  نسح  زا  بئاس  نب  ثیرح  زا  زین  وا  كرابم و  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  يّزورم  لتاقم  نب  دمحم 

یم فقس  هب  متـسد  هک  دوب  يا  هزادنا  ات  اه  هناخ  عافترا  .مدش  مرکا  لوسر  نارـسمه  ياه  هناخ  لخاد  نامثع  تفالخ  دهع  رد  نم  »
« .دیسر

: دیوگ یم  دعس  نبا 

نیمه دانتسا  هب  .تخورف  هیواعم  هب  ار  نآ  هدوس  ثراو  یلو  .دنهد  هشیاع  هب  ار  شا  هناخ  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو  ربمایپ  رـسمه  هدوس  »
« .تسا هدوب  مالسا  لوسر  نارسمه  یصوصخ  کلم  اه  هناخ  هک  دنا  هتفگ  یضعب  تیاور ،

لوسّرلا باب  هلابند  ات  هشیاع ، نارسمه و  ياه  هناخ  عومجم  هک  بلطم  نیا  دییأت  نمض  ص 72  لوسرلا ،» هنیدم  رابخا   » رد راّجن  نبا 
: دزاس یم  انشآ  هناخ  نیا  ّتیعضو  ّتیفیک و  اب  ار  ام  رتشیب  اهنآ  هعلاطم  هک  دنک  یم  هراشا  یتایاور  هب  هدوب ،

: دنک یم  لقن  سنا  نب  نارمع  زا 

اب اهنآ  ياه  قاتا  هک  دوب  هناخ  راهچ  ًاعومجم  دوب و  هتفرن  راک  هب  اه  نآ  رد  گنـس  دوب و  هدـش  انب  امرخ  هخاش  تشخ و  اب  اه  هناـخ  »
« .دوب هدش  ادج  رگیدکی  زا  دوب ، لگ  هاک  نآ  شکور  هک  امرخ  ياه  هخاشرس 

: دیوگ یم  قوثو  لها  زا  يا  هّدع  لوق  زا  سنا  نب  کلام 

رد ار  هعمج  زامن  اج  یمک  رطاخ  هب  یلو  دندش ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نارسمه  ياه  هرجح  لخاد  ْمدرم  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  »
« .دوب نآ  لباقم  دجسم و  هب  فرشُم  اه  هناخ  نیا  ياهرد  .دندروآ  ياج  هب  یبّنلادجسم 
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ثراح زا  زین  وا  فورعم و  نب  نسحلاوبا  زا  وا  يراصنا و  یقابلادبع  نب  دمحم  زا  لقن  هب  یمیزخ  نیـسحلا  یبا  نب  حلاص  زا  نینچمه 
هخاش زا  لوسر ، ياه  هناخ  يانب  حـلاصم  هک  هلئـسم  نیا  هب  ینادـمه ، دـیزی  نب  هَّللادـبع  زا  دعـس  نب  دـمحم  زا  لقن  هب  هماسا  یبا  نب 

.تسا هدش  ناعذا  هدوب ، لگ  تشخ و  ناتخرد و 

ییاه هتفگ  دّیؤم  اهنآ  همه  هک  دـنک  یم  هراشا  يرگید  تایاور  هب  ص 346  ج 1 ، یفطـصملا ،» راد  رابخاب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس 
یتایاور دیزی  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  ییحی  .دـنا  هدـناوخ  لگ  تشخ و  امرخ و  تخرد  ياه  هخاش  ار  اه  هناخ  يانب  حـلاصم  هک  تسا 

نب نسح  تنب  ءامـسا  هناخ  ات  هشیاع  هناخ  لابند  هب  هک  دـندوب  هناخ  ُهن  ًاعومجم  دجـسم ، قرـش  رد  دوجوم  ياه  هناـخ  هک  هدرک  رکذ 
ردـپ و زا  لاجّرلا  یبا  نب  کـلام  زا  يدنـس  هب  یفطـصملا » فرـش   » رد يزوج  نبا  .دنتـشاد (1)  رارق  ساّبع  نب  هَّللادیبع  نب  هَّللادـبع 

بنیز  » یتقو دوب و  هدش  عقاو  هاگزامن  پچ  تمسق  رد  همه  هَّللا ، لوسر  نارسمه  ياه  هناخ  دنتفگ : نانآ  هک  دنک  یم  هراشا  شردام 
.دش نکاس  اجنآ  رد  هملس  ّما  تشذگرد ، شحج » تنب 

نب دمحم  نب  لیعامـسا  دّمحموبا  ثیدح  هب  ص 373  هریزجلا » ملاعم  جـحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و   » رد یبرح  قاحـساوبا  ماـما 
هک هدروآ  رواب  دوب ، هنیدم  نادنمـشناد  زا  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  قاحـسا 

: دوب هتفگ  يو 

یتح هرجح ، هرجح  اهیلت  ّمث  رمع ، هخوخ  یعدت  یتلا  هخوخلا  عضوم  یه  هصفح و  هرجح  ّیبنلا  جاوزأ  رجح  نم  هرجح  لّوأ  تناک  »
رخآ هملـس و  ّمأ  هرجح  اهدـعب  لیربج و  باـب  دـنع  ردـصلا  یف  همطاـف  هرجح  اهدـعب  ربقلا و  عضوم  یه  هشئاـع و  هرجح  یلإ  یهتنت 

(2) هیریوج .»...  هرجح  تارجحلا 

رداص راد  توریب ، ص 499 ، ج 1 ، يربکلا ،» تاقبط  : » دعس نبا  نینچمه  - 1
، نآ زا  دعب  .تسا  رمع  هخوخ  ای  هخوخ  مان  هب  یلحم  رد  نآ  تسا و  هصفح  هناخ  ربمایپ ، نارسمه  ياه  هناخ  زا  قاتا  هناخ  نیلوا  - » 2
، ردـص رد  ارهز  همطاف  ترـضح  هناخ  نآ ، زا  سپ  تسا و  ربماـیپ  ربق  عضوم  نآ  ددرگ و  یم  هشیاـع  هناـخ  هب  یهتنم  ربماـیپ و  هناـخ 

 ....« دشاب یم  هیریوج  هناخ  قاتا ، هناخ  نیرخآ  هملس و  ّما  هناخ  نآ  زا  سپ  تسا و  عقاو  لیئربج  رد  کیدزن 
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هک دوش  یم  مولعم  دوب ، هدـش  عقاو  نآ  یماش  ْتهج  رد  یلعف  ءاسّنلا  باب  لباقم  رد  ءامـسا  لزنم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ساـسا و  نیا  رب 
یقرش راوید  یماش  تمسق  ات  همحّرلا  باب  يذاحم  سپس  یقرش ، بونج  رد  همطاف  ءامـسا و  هشیاع و  هصفح و  هناخ  زا  اه  هناخ  هیلک 

.دنا هتشاد  رارق  دجسم 

رد هدـش ، دراو  لوسر  جاوزا  هناخ  حرـش  نمـض  هچنآ  زا  ریغ  یّلقتـسم  ثیداحا  عبانم و  هَّللا ، لوسر  تنب  همطاف  هناـخ  ياـنب  نوماریپ 
هللا یلـص  دمحم  هناخ  تشپ  رواجم و  همطاف ، هناخ  هک  دنک  یم  دعاقتم  ار  ناگدـنهوژپ  تسا و  هدـماین  ثیدـح  هریـس و  ياه  باتک 

.تسا هتشاد  رارق  هدرب - یم  رس  هب  نآ  رد  هشیاع  هک  هلآ - هیلع و 

: هک تسا  هدروآ  شردپ  زا  هَّللادبع  نب  یسیع  زا  لقن  هب  ییحی 

یم شرتخد  لاح  يایوج  هدوب ، هشیاع  هناخ  همطاف و  هناخ  نیب  هک  يا  هنزور  رانک  رد  هشیاـع ، هناـخ  زا  جورخ  ماـگنه  مرکا  لوسر  »
« .دوب هدش  عقاو  لوسر  هناخ  ربق و  نیب  ءانحنا  تمسق  رد  لحم  نیا  تسا و  هدش 

هب یناربط  .تسا  هدوب  دّـجهت  نوتـس  ربق و  عبرم  نیب  همطاف  هناخ  هک  تسا  مّلـسم  هدـش  تبث  ياه  هتفگ  رگید  هب  هّجوت  اب  نیا و  رباـنب 
: تسا هتفگ  هبلعث  یبا  زا  لقن 

هناخ هب  هاگنآ  دروآ و  یم  ياـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  تفر و  یم  دجـسم  هب  ادـتبا  تشگ ، یم  زاـب  يرفـس  زا  یمارگ  لوسر  هاـگره  »
« .دندرب یم  فیرشت  دوخ  نارسمه  هناخ  هب  شرتخد ، اب  رادید  زا  سپ  هتفر ، همطاف 

زا یـشان  هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم  یخیرات  تادنتـسم  رد  هک  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  همطاف و  مالـسا و  لوسر  ياه  هناخ  يانب  یگداس 
زا ریغ  هنیدم  رهش  ماّیا ، نآ  رد  ًاساسا  دنا  هتشادنپ  هک  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  ياه  هتفگ  فالخ  رب  .تسا  هدوب  مالـسا  يونعم  لوصا 

ناشن هک  تسا  سرتسد  رد  يدایز  یخیرات  كرادم  دـشاب ، هتـشاد  هتـسناوت  یمن  ترامع  ِزاس  تخاس و  رد  يرگید  هویـش  عون ، نیا 
هناخ ياراد  برع - هریزج  هبش  ياه  ینمی  صوصخ  هب  هّکم - نایشیرق  هنیدم ، نیشنرواجم  نایدوهی  هنیدم ، مدرم  زا  یضعب  دهد  یم 

عالق هنیدم و  بونج  رد  فرشا  نب  بعک  هناخ  زا  هدنام  ياج  هب  راثآ  .دنا  هدوب  گرزب  نّیزم و  عفترم ، یگنس ، ياه 
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.تسا روکذم  هّیرظن  دّیؤم  یبوخ  هب  دنا ، هدراذگ  راگدای  هب  نآ  تمظع  زا  ناخّروم  هک  یتافیصوت  ربیخ و 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  رتخد  نارسمه و  ياه  هناخ  ِیفیصوت  حرش  نمـض  ییاه  هتفگ  تایاکح و  رگید ، يوس  زا 
هناخ و یگداس  تیاهن  تیاعر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هدارا  تساوخ و  هّجوت و  یبوخ  هب  هک  تسا  هدـش  تبث  هّیلوا  عبانم 

عماوج خیرات  رد  يوقت  يویند  مزاول  نافرع و  ینابم  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا  داقتعا  نیمه  دهد و  یم  ناشن  دوخ ، یگدنز 
.تسا هدش  هتفرگ  هرهب  ناناملسم 

هک ینادمه - دیزی  نب  هَّللادبع  زا  يدرف ، زا  يراصنا ، یقابلادبع  نب  دمحم  زا  لقن  هب  یمیزخ  نیسحلا  یبا  نب  حلاص  ِثیدح  لابند  هب 
: تسا هدمآ  میداد - رارق  دانتسا  دروم  ار  نآ 

لوسر هک  یماگنه  تفگ : .مدرک  لاؤس  ار  انب  ّتیعـضو  ّتلع  شا  هون  زا  هاگنآ  دوب و  هدش  انب  تشخ  زا  هک  مدید  ار  هملـس  ّما  هناخ  »
ار هملـس  ّما  هناخ  تشگزاب و  هناخ  هب  ربمایپ  نوچ  .دومن  يرـصتخم  تّمرم  ریمعت و  ار  دوخ  هناخ  هملـس  ّما  درک ، حتف  ار  همود  مالـسا 

لام هیف  بهذ  ام  ّرش  ّنإ  دومرف : ربمایپ  .مشاب  ظوفحم  مدرم  دید  زا  متساوخ  تفگ : هملس  ّما  تسیچ ؟ انب  نیا  دومرف : دید ، هتفای  میمرت 
« .تسا نامتخاس  دوش ، یم  عیاض  نآ  رد  ناناملسم  لام  هک  یهار  نیرتدب  ناینبلا ؛ ملسملا 

ود هداد ، تنیز  ییابیز  هدرپ  اب  ار  دوخ  هناخ  زا  ییاه  تمـسق  ربمایپ  رتخد  يزور  هک  دـنک  یم  هراشا  همطاـف  هناـخ  هب  دنـس  نیمه  رد 
.دوب هدرک  نازیوآ  قاتا  نییزت  تهج  ار  يا  هرقن  حول 

نارگن و رتخد ، هناخ  زا  تشگزاب  ماگنه  رد  ار  وا  باحصا  تفر ، همطاف  هناخ  هب  لومعم  ِتداع  قبط  تشگزاب و  رفس  زا  ربمایپ  نوچ 
ردپ دزن  ار  یسک  .تسا  هدوب  هناخ  تانییزت  هب  طوبرم  يو  ینارگن  هک  تسناد  دینـش ، ار  ردپ  یگتفرگ  نوچ  همطاف  .دنتفای  ینابـصع 

: داد مایپ  وا  هب  داتسرف و 

!« امرف میسقت  ناملسم  نیّقحتسم  نایم  رد  ادخ  هار  رد  ار  یتنیز  يایشا  نیا  تفگ  دنک و  یم  ضرع  مالس  ترتخد  »
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: دومرف دینش ، ار  همطاف  نخس  نوچ  ربمایپ 

«. ءام هبرشم  اهنم  ًارفاک  یقس  ام  هضوعب ، حانج  ریخلا  نم  هَّللادنع  لدعت  ایندلا  تناک  ول  دّمحم و  لآ  نم  دّمحم و ال  نم  ایندلا  تسیل  »
هب نامیا  هاگ  یّلجت  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نارسمه  رتخد و  ياه  هناخ  دش  ببس  هک  دوب  انغتـسا  تعانق و  نیمه   (1)

تروص هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلحر  زا  سپ  هدنام ، ياج  هب  ياه  هناخ  دمآرد و  مالـسا  نافراع  يارب  یقـشمرس  ّتیدـبا و 
هّرذ هب  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دندوب و  هدش  مّعنتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  مان  زا  هک  تشاد  رارق  ارما  مشچ  رد  يراخ 

.تشادن اضر  اه  مّعنت  نآ  زا  يا 

یم ناناملـسم  ناـیم  رد  ار  دوخ  هار  هک  تیب ، لـها  شیـالآ  یب  هویـش  رب  ناـیوما  يربهر  هب  برع  ّتیفارـشا  يزوریپ  زا  سپ  اهدـعب ،
طوطخ ندرکراکـشآ  رد  یکحم   » و افلخ » مسر  هار و  ّتیعورـشم  هدـننکدیدهت  ِلماع   » تروص هب  رّقحم  ياـه  هناـخ  نیمه  دوشگ ،

.دومن هولج  يربهر » عون  ود  نیا  داضتم 

ناهج رد  يا  هنازخ  ره  زا  شیب  لاملا  تیب  هتخودنا  هک  دیـسر  تفالخ  هب  نایوما  تردـق  جوا  زا  ییاهزور  رد  کلملادـبع  نب  دـیلو 
تاذ رد  ار  یهابت  داسف و  هک  تمحز ، یب  هافر  مّعنت و  يوس  هب  ار  ناناملـسم  رـصم و ...  مور و  ناریا و  اب  لباقتم  طابترا  دوب و  زیربل 
.داد ناـشقوس  ناـنوی  مور و  ناریا و  يوـس  هـب  درک و  رود  ینید  یگدـنز  یگداـس  زا  زور  هـب  زور  دــناشک و  دــینارورپ ، یم  دوـخ 

هدام و ورملق  ود  رد  نانچمه  هنافّـسأتم  هک  دیدرگ  يا  هدش  خسم  ریباعت  هنامز و  ریـسافت  شوختـسد  مالـسا ، یـشزرا  ماظن  ياهرایعم 
.دراد موادت  ینعم 

، ربمایپ ننس  زا  دومن و  ار  ربمایپ  نارسمه  ياه  هناخ  بیرخت  دصق  یبّنلادجسم  هعسوت  هناهب  هب  کلملادبع  نب  دیلو  یعاضوا ، نانچ  اب 
.دشن ناربج  رگید  هک  دیناتس  يرثا 

هعرج کی  نآ  رد  رفاک  تشاد ، شزرا  يا  هشپ  لاب  هزادنا  هب  دـنوادخ  دزن  ناهج  رگا  تسین و  دـمحم  لآ  دـمحم و  نآ  زا  ایند  - » 1
« .دیشون یمن  بآ 
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- مالسا خیرات  یقّتم  نایلاو  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  هب  باطخ  ار  اه  هناخ  بیرخت  نامرف  کلملادبع ، نب  دیلو  هک  ییاهزور  نامه  رد 
لوسر تیب  لها  هنیدم و  لها  دناوخ ، هنیدم  لها  يارب  ار  روکذـم  نامرف  زین  زیزعلادـبع  نبا  درک و  رداص  زیزعلادـبع - نب  رمع  ینعی 

.دندوب علطم  هاگآ و  دوب ، هتفهن  یهاوخریخ  نیا  يارو  رد  هک  یحرط  زا  دندش و  رطاخ  هدرسفا  همه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

یم لقن  یناسارخ  ياطع  زا  رمع ، نبدّـمحم  زا  یتیاور  ربمایپ ، نارـسمه  ياه  هناخ  حرـش  لـیذ   (1) يربکلا » تاقبطلا   » رد دعـس  نبا 
: دیوگ اطع  .دنا  هدرک  دانتسا  نآ  هب  یمالسا  ناسیون  هریس  هنیدم و  خیرات  ناخّروم  بلاغ  هک  دنک 

دوخ ّتیعضو  هب  ار  اه  هناخ  نیا  شاک  يا  تفگ : دینش ، ار  ربمایپ  ياه  هناخ  ندرک  بارخ  ربخ  یتقو  هک  مدینش  ّبیسم  نب  دیعـس  زا  »
هناخ نینچ  هب  هنوگچ  مالسا  ربمایپ  هک  دندید  یم  دندمآ ، یم  يوس  نیا  هب  هک  یناکم  هطقن و  ره  زا  ناناملسم  ات  دنتـشاذگ  یم  یقاب 
قرب قرز و  رد  همه  نیا  دـنتفرگ و  یم  تربع  دـیاش  .تخادرپ  یم  یناگدـنز  هب  دوخ  لها  اب  نآ  رد  درک و  یم  افتکا  يرّقحم  ياـه 

« .دندرک یمن  فارسا  ایند 

.تسا هدرک  دیکأت  اطع  هتفگ  نیا  رب  ص 230 ،) « ) هیزاجحلا هلحرلا   » رد ینونتب 

: دیوگ سنا  یبا  نبرمع 

یگمه .دـیز  نب  هجراخ  لهـس ، نبهماما  وبا  نامحرلادـبع ، نب  هملـسوبا  هلمج  نآ  زا  مدوب ؛ ربمایپ  نارای  نادـنزرف و  زا  یـسلجم  رد  »
: تفگ هماما  وبا  .دش  رَت  هدید  بآ  هب  ناشیاه  شیر  هک  هزادنا  نادـب  دـندرک ؛ اه  هیرگ  دندینـش ، ار  اه  هناخ  ندرک  بارخ  ربخ  نوچ 
هک دوخ - لوسر  هب  دـنوادخ  هک  دـندرک  یم  هاگن  مدرم  ات  دنتـشاذگ ؛ یم  یقاب  دوخ  لاح  هب  دـندرک و  یمن  بارخ  ار  نآ  شاک  يا 

« .دندرک یم  يراددوخ  یتالمجت  ياهانب  نتخاس  زا  ات  تساوخ ؛ هچ  وا  داد و  هچ  دوب - شفّرصت  رد  ایند  ياهدیلک  مامت 

هحفص 83 هشقن  کن :

ص 499 ج 1 ، - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هربقم  ب : / 1 - 1

هک دنک  یم  لقن  سنا ...  نب  کلام  ساّبع و  نبا  زا  همرکع  شردپ و  زا  هورع ، نب  ماشه  زا  يدانسا  يربکلا » تاقبطلا   » رد دعـس  نبا 
، دننک نفد  اجک  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  عوضوم ، نیا  هراب  رد  ربمایپ  هباحـص  هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  اه  نآ  یگمه 

ّلحم ار  یّلـصم  رگید  یهورگ  دنداد و  داهنـشیپ  ار  عیقب  ناتـسربق  رگید  یـضعب  ربنم و  رانک  يا  هّدع  .دنا  هتخادرپ  هرکاذم  روش و  هب 
 ... دنا و هتسناد  روظنم  نیا  يارب  بسانم 

: دوب هدومرف  ربمایپ  .دوب  دنتسم  ربمایپ  زا  يا  هتفگ  رب  هک  تفرگ  رارق  قفاوت  دروم  ییأر  تیاهن ، رد 

« .ضبقی ثیح  نفد  ّالإ  ّیبن  تام  ام  »

: رگید ظفل  هب  ای 

: ای  (1) .حاورألا » ضبقت  ثیح  داسجألا  نفدت  اّمنإ  »

«. هحور ضبقت  ثیح  نفد  ّالإ  طق  ًایبن  هَّللا  یّفوت  ام  »

: ای و 

رد ار  ربمایپ  هک  تسا  نآ  نّیبم  نشور و  دـّیُؤم  هدـنامزاب ، ياه  هتفگ  نیا   (2) هسفن .» هیف  هَّللا  ضبق  يذـّلا  ناکم  یف  ّالإ  ّیبن  نفد  اـم  »
نامه ینعی  دوخ - قاتا  رد  ار  ترـضح  دـسج  يور ، نیا  زا  تسا ؛ هدرک  تلحر  ناکم  نآ  رد  هک  درپس  كاخ  هب  تسیاب  یم  ییاـج 

.دندرپس كاخ  هب  تشذگ - رد  نآ  رد  هک  اج 

« أطوم  » هجام (4) و نبا  ننس »  » يراخب (3) و ماما  حیحص  رد  هک  يدانسا  اب  رما  نیا 

« .دوش یم  نفد  ددرگ ، یم  حور  ضبق  هک  اجنامه  رد  داسجا  انامه  - » 1
« .دش حور  ضبق  نآ  رد  هک  ییاجنامه  رگم  دیدرگن  نفد  يربمایپ  چیه  - » 2

باتک 23 زئانجلا ، باتک  - 3
باتک 6 زئانجلا ، باتک  - 4
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.تسا فالخ  نودب  قباطم و  تسا ، هدمآ  ماشه  نبا  هیوبّنلاهریّسلا »  » و باتک 16 )  ) کلام

کی .دوب  هدـش  میـسقت  تمـسق  ود  هب  هشیاع  لزنم  هک  دوش  یم  مولعم  سنا ، نب  کلام  زا  لقن  هب  دواد  نب  یـسوم  هتفگ  هب  هجوت  اـب 
ود نیا  نیب  داد و  همادا  دوخ  تنوکس  هب  هشیاع  رگید ، تمسق  رد  دش و  هداد  صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هربقم  هب  تمسق 

رگید تمس  هب  تمس  کی  زا  ترایز  تهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناوریپ  نارای و  هداوناخ و  هک  تشاد  رارق  يراوید  تمـسق ،
نیمه هب   (1) ضرألا » عاقب  لضفأ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هربق - عضوم  ّنإ  : » ضایع یـضاق  هتفگ  هب  هک  هربقم  نیا  .دنتفر  یم 

نب رمع  دـیزی ، یبا  نب  هَّللادـیبع  زا  رانید ، نب  ورمع  زا  دـیز ، نبدامح  زا  لقن  هب  داـبع ، نب  ییحی  تیاور  قبط  هک  نآ  اـت  دوب  تروص 
.تشامگ تمه  نآ  ندومن  عفترم  هب  ریبز  نب  هَّللادبع  اهدعب  هک  درک  انب  هربقم  درگ  رب  یهاتوک  راوید  باطخ 

: هک تسا  هتفگ  سیق  نب  دواد  زا  لقن  هب  رکاسع  نبا 

هجوت اب  دنتـسم ، نیا  دوب و  عرذ  ُهن  ات  تشه  نآ  ياهراوید  عافترا  عرذ و  تفه  یلا  شـش  دودح  هناخ ، ِرد  ات  هرجح  زا  هناخ  ضرع  »
هک دزاس  یم  مولعم  تسا ، هدـش  تبث  هریـس  خـیرات و  ثیدـح و  ياه  باتک  رد  هشیاع  هناخ  ِرد  ناکم  دروم  رد  هک  يرگید  دنـس  هب 
« .تسا هدوب  یبّنلادجسم - هب  فرشم  ینعی  برغ  هب  ور  يرگید  یماش و  ای  لامش  هب  ور  یکی  رد - ود  ياراد  هشیاع ، یقاتا  ود  هناخ 

یقاتا ریقح ، هدیقع  هب  .هتـشاد  ياج  هشیاع  هصفح و  هناخ  نیب  هَّللا ، لوسر  دّمحم  ربق  هک  تسا  دقتعم  هنیدـملا » خـیرات   » رد هلابز  نبا 
هب هجوت  اب  اذل  .تفر  یم  رامـش  هب  هشیاع  تنوکـس  قاتا  اهنت  اهدعب  هک  هدوب  یقاتا  یبونج  تمـس  رد  دیدرگ ، نفد  نآ  رد  ربمایپ  هک 
زا ریغ  راوید  نیا  هک  دوش  یم  حـضاو  دیـشک ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هربقم  فارطا  رد  باطخ  نبرمع  هک  يراوید 

.تسا هدوب  هشیاع  هناخ  ای  قاتا  يرهاظ  راوید 

یتیاور و عباـنم  مها  مود ، لّوا و  هفیلخ  روبق  ترواـجم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  ربق  نتفرگ  رارق  یگنوگچ  اـما  و 
دعـس نبا  ياربکلا » تاقبطلا   » و باتک 19 )  ) دوادوبا ننـس »  » و زئانجلا ) باـتک  باتک 23 ،  ) يراخب ماما  حیحـص »  » رد نآ  یخیراـت 

کلام أطوملا »  » و ءزج 3 ) )

.ینالطسق يراسلا ، داشرا  هیشاح  ص 101 ، ج 6 ، ملسم ،» حیحص  حرش  : » يوون - 1
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ص « ) میلاقألا هفرعم  یف  میـساقّتلا  نسحا   » رد یـسّدقم  هتفگ  هب  .تسا  هدش  رکذ  باتک 9 ) باب 16 و  باتک 96  باب 8 ، باتک 62  )
1906 م: ندیل ، پاچ  (، 81

«. هیبحاص ّیبّنلا و  ربق  بیترت  یف  ساّنلا  فلتخا  دق  »

: مدرک دروخرب  فلتخم  هیرظن  تفه  هب  صوصخ ، نیا  رد  هدنراگن 

نبدّـمحم نب  هَّللادـبع  هتفگ  رب  ینتبم  دـنراد و  نانیمطا  داقتعا و  نآ  هب  ییحی  نیزر و  یغارم ، هصاخ  ناقّقحم ، بلاـغ  هک  لوا  هّیرظن 
شرس هتفرگ و  رارق  هلبق  راوید  هب  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ربق  هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  میعن  یبا  نب  عفان  لیقع و 

رارق رکبوبا  هناش  ود  ربارب  مود  هفیلخ  ربق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هناـش  ود  ربارب  لّوا  هفیلخ  ربق  سپـس  .تسا  یبرغ  تهج  رد 
.دراد
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دـنا و هدرک  تبث  مکاح  دوادوبا و  ار  نآ  هک  هشیاع  زا  لقن  هب  رکب ، یبا  نبدـمحم  نب  مساـق  زا  تسا  يا  هدروآ  رب  ینتبم  مود  هّیرظن 
ود اب  يذاحم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ربق  تشپ  رکبوبا  ربق  دشاب و  یم  هلبق  راوید  هب  ور  مّدقم و  دّـمحم ، ربق  هک  تسا  نآ  رظن 

.دراد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ياپ  يولج  باطخ  نبرمع  ربمایپ و  هناش 
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نب هَّللادبع  دیعـس و  نب  ییحی  زا  سیوا ، یبا  نبا  زا  دناد  یم  يدنـس  رب  ینتبم  ار  نآ  هلابز  نبا  تسا و  رکاسع  نبا  هدیقع  موس  هیرظن 
: دوب هتفگ  هک  هشیاع  زا  رکب ، یبا 

« .تسا هتفرگ  رارق  لوسر  رس  تشپ  باطخ  نبرمع  ربق  لوسر و  ياپ  يولج  رکبوبا  رس  راوید و  یبرغ  تهج  لابند  هب  لوسر  رس  »
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هدرک مسر  يریوصت  نآ  زا  رکاسع  نبا  تیاور و  ار  نآ  هلابز  نبا  هک  دـشاب  یم  شردـپ  زا  دـمحم  نب  ردـکنم  هدـیقع  مراهچ  هّیرظن 
.تسا
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.تسا هدومن  مسر  یحرط  رکاسع  نبا  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  دمحم  نب  مساق  فیعض  تیاور  مجنپ  هّیرظن 
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: دیوگ یم  هک  تسا  لیقع  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  تیاور  مشش ، هّیرظن 

امهیلع رکب و  یبأ  یلجر  دـنع  رمع  ربق  هیلجر و  دـنع  رکب  یبأ  ربق  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - ربـق  ًاذإـف  روبقلا  تیأرو  »
«. هصرعلا ءابصح  نم  یصح 

.تسا هدرک  میسرت  يا  هشقن  نآ  ساسا  رب  رکاسع  نبا  هدروآ و  دوخ  باتک  رد  زین  نیزر  ار  تیاور  نیا 
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هدید ار  دجسم  .ق  ات 581  لاس 578  ياه  هنایم  رد  يو  هک  ص 169 ،) « ) ریبج نبا  هلحر   » رد ریَبُج  نبا  هتفگ  ساـسا  رب  متفه ، هّیرظن 
: دوب هتفگ  و 

(1) رکب .»...  یبأ  یفتک  یلی  اّمم  قورافلا  رمع  سأر  و  رکب ، یبأ  سأر  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هیمدق - یلإ  «و 

« .دراد رارق  رکبوبا  هناش  تاذاحم  هب  رمع ، رس  رکبوبا و  رس  ربمایپ ، ياپ  ریز  رد  و  - » 1
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قباطت دـقرم ، يانب  خـیرات  تادنتـسم  اب  تسا و  رادروخرب  یّـصاخ  رابتعا  زا  مود  لّوا و  هّیرظن  ود  رکّذـلا ، قوف  ياـه  هیرظن  ناـیم  زا 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رـس  ّلحم  نآ ، ساسا  رب  دنا و  هداد  ناشن  لّوا  هّیرظن  هب  يرتشیب  دامتعا  ناگدنهوژپ  .دراد  یقطنم  رتشیب و 

.دندوب (1) هدومن  صّخشم  لیدنق ، ای  دومع  خیم  کی  اب  ار  هلآ 

همطاف دقرم  1 ب : - 2

ثیدح و ياه  باتک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تنب  همطاف  ربق  ناکم  هراب  رد  یخیرات  دانـسا  زا  هورگ  هس  هب  دنتـسم  هّیرظن ، هس 
: تسا هّجوت  لّمأت و  لباق  اه  نآ  زا  کی  ره  هجیتن ، ذخا  یسررب و  تهج  هک  تسا  هدش  دای  خیرات 

نیا ّمها  .دـنا  هتـسناد  شا  هناـخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  هربقم  نفد و  لـحم  هک  تسا  ییاـه  هتفگ  رب  ینتبم  لّوا ، هیرظن 
« بقانملا  » رد بوشآرهش  نبا  و  اضّرلا » رابخا  نویع   » رد ار  نآ  هیوباب  نبا  هک  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  تسا  ینخـس  اه ، هدروآ 

« .دشاب یم  شدوخ  هناخ  رد  همطاف  ربق  : » دنا هدرک  تبث  نینچ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  زین  وا  یْطنََزب و  زا  دانسالا » برق   » رد زین  و 

ربنم و نیب  هلـصاف  ای  هضور  ّلحم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رتخد  هربقم  نفدـم و  هک  تسا  يدانـسا  رب  ینتبم  مود ، هّیرظن 
: تسا همطاف  هناخ  رواجم  لحم  نیا  دنا و  هتفگ  دقرم 

(2) دجسملا .» یف  تراص  دجسملا  یف  هّیمأونب  تداز  اّملف  اهتیب  یف  همطاف  تنفد  »

باب 27 باتک 19 ، ننـس ، دوادوبا ، باتک 16  زئانجلا ، أطوملا ، کـلام ، 11 و 63  باب 10 ، باتک 6 ، زئانجلا ، ننـس ، هجام ، نبا  - 1
باتک باب 96 - باتک 23 ، باب 39 - باتک 10 ، باب 45 - باتک 4 ، حیحص ، يراخب ، ماما  ثیدح 1530 و 2750  دنسم ، یسلایط ،

ص 81، میلاقالا ، هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  یـسدقم ، ص 492  ج 22 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، باب 104  باتک 67 ، باب 87 - ، 64
.م  1906 ندیل ، پاچ 

، مق هماـّلع  پاـچ  ص 365 ، ج 3 ، بقاـنملا ،»  » باـتک رد  بوشآرهـش  نـبا  کـن : زین  .نسحلاوـبا  زا  لـقن  هـب  دـمحم ، نبدـمحا  - 2
.يوفطصم
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فصو نمض  يو  هک  هدرک  لقن  ریمُع  یبا  نبا  زا  ار  نآ  رابخألا » یناعم   » هک هَّللادبعوبا  زا  تسا  یتیاور  هراب ، نیا  رد  دنس  نیرت  مهم 
: تسا هتفگ  هضور 

« .تسا هکرابم  هضور  رد  زین  همطاف  ربق  »

.تسا هتسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  لوق  هب  دَنتسم  ار  نآ  هدرک و  دامتعا  هیرظن  نیا  هب  يزار  حوتفلاوبا  خیش  و 

: هک دراگن  یم  نینچ  ار  نایعیش  هدیقع  روهشم  درب ، یم  مان  هضور  زا  نوچ  ص 103 ،) « ) همانرفس  » رد زین  ورسخرصان 

« .تسا ارهز  همطاف  ربق  اجنآ  دنیوگ  نایعیش  و  تسا ...  تشهب  ياه  ناتسب  زا  یناتسب  نآ  دنیوگو  هضور ، »

« ریبج نبا  هلحر   » رد ار  نارود  نآ  یمومع  هدـیقع  هدرک ، رادـید  ربماـیپ  دجـسم  زا  ریبـج  نبا  هک  .ق   578 ياه 581 - لاس  هناـیم  رد 
: هک تسا  هدرک  تبث  نینچ  (ص 170 ،)

وه لاقی : و  اهنع ) هَّللا  یضر   ) همطاف تیب  ناک  ّهنإ  لیق : بارحم  لکـش  هتلبق  یف  مّخرم  ریغـص  ضوح  هسّدقملا  هضورلا  ّیفوج  یف  «و 
: موس هّیرظن   (1) اهربق .»

: دنا هتفگ  ناسیون  خیرات  زا  یضعب 

« .دشاب یم  عیقب  ناتسربق  رد  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  ربق  »

هَّللادبع یلع و  نب  نیـسح  نب  یلع  نبرمع  ورمع و  نب  یلع  نبدمحم  زا  یتایاور  دانتـسا  هب  هک  یندـم ، خّروم  هبـش  نبا  هلمج ، نآ  زا 
همطاف دقرم  ِنتشادرارق  هب  ناسغوبا ، عفار و  وبا  نب 

دوش یم  هتفگ  هک  دراد  دوجو  یبارحم  نآ  هلبق  تمـس  رد  رمرم و  گنـس  زا  تسا  يا  هچـضوح  ربمایپ  هاگمارآ  لحم  لخاد  رد  - » 1
« .تسا ارهز  ترضح  هاگمارآ  نامه  هک  هدش  هتفگ  زین  تسا و  هدوب  ارهز  همطاف  هناخ  بارحم  نآ 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 162 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_143_1
http://www.ghaemiyeh.com


143 ص :

.تسا هدروآ  رواب  عیقب  رد 

: تسا هتفگ  یخیرات  تادنتسم  یسررب  زا  سپ  قودص  خیش 

« .دشاب یم  يو  هناخ  رد  همطاف  ربق  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  ربق  ِنتشادرارق  ناکما  صوصخ  رد  ییاهدیدرت  اب  بیذهت ،»  » باتک رد  ار  هیرظن  نیمه  یسوط  خیش 
: دراگن یم  ًاحیرص  یلو  تسا ؛ هدروآ  هضور  رد 

« .تسا رود  تّحص  زا  تسا ، عیقب  رد  ترضح  ربق  دیوگ  یم  هک  یسک  »

ات هناـخ  زا  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  یقطنم  نادـنچ  ریقح ، ِفـلؤم  هدـیقع  هب 
هک دسر  یمن  رظن  هب  یلوصا  نادنچ  ًایناث  .دشاب  هدشن  دسج  نفد  يو و  هّجوتم  یـسک  هک  دشاب  هدرک  جراخ  يوحن  هب  عیقب  ناتـسربق 

- هضور تیسدق  رظن  زا  مه  هدوب و  دعاسم  اًلماک  یناهنپ  نفد  ماجنا  يارب  مه  هک  ار ، ربمایپ  ربق  رانک  هضور و  ّلحم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دشاب هدادن  حیجرت  هنیدم  یمومع  ناتسربق  رد  نفد  رب  تسا - ّتنج  ضایر  زا  يا  هعطق  ینید  هدیقع  رد  هک 

، دریگن رب  رد  ار  دّـمحم  تنب  همطاف  هناخ  ماـمت  ناگدـنهوژپ ، زا  یـضعب  مغر  هب  مه  رگا  هک  هضور  لـحم  هب  هّجوت  اـب  يور و  نیا  زا 
درادن و دوجو  دنا ، هدرک  حیرـصت  دوخ  هناخ  رد  يو  نفد  هب  هک  یتایاور  اب  یفالتخا  هوب ، هدـش  عقاو  هضور  ربق و  رواجم  اًلماک  یلو 

.تسناد تّحص  هب  نورقم  ییأر  هضور ، دودح  نییعت  رد  فالتخا  اب  هیرظن  کی  فّرعم  ار  نآ  ناوت  یم 

: دسیون یم  ارهز  همطاف  هروصقم  دودح  نایب  رد  ص 215 ،) « ) هیزاجحلا هلحرلا   » رد ینونتب 

لـصتت یه  فصن و  راتمأ و  هعبـس  وحن  برغلا  قرـشلا و  نم  طـقف و  رتم  لامـشلا 14  نم  فصن و  وأ  رتـم  بونجلا 14  نم  اـهلوطف  »
«. نیبابب لخادلا  نم  يربکلا  هروصقملاب 
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هرجح دقرم و  يانب  خیرات  1 ب : - 3

درک و ریمعت  انب و  تشخ  اب  ار  هفیرّـشلاهروصقم ) هرجح /(  یبّنلادجـسم ، میمرت  هعـسوت و  اب  ناـمزمه  مود  هفیلخ  راـب ، نیتسخن  يارب 
کی دـقرم  فارطا  رد  دـیدرگ ، مضنم  دجـسم  هب  ربمایپ  نارـسمه  رتخد و  ياه  هناخ  هک  کلملادـبع ، نبدـیلو  ناـمز  رد  نآزا ، دـعب 

: دومن هطاحا  ار  نآ  جراخ ، زا  رگید  سّمخم ) یعلض /(  جنپ  راوید  کی  اب  تخاس و  یعلض  راهچ  راوید 

دقرم يانب  یـسدنه  هشقن  زا  يریواصت  رئاّزلا ،» هفحت   » رد رکاسع  نبا  ص 560 و  افولا ، ءافو  رئازلا ،] دصاقلا  کسنمب   ] رد يرهـشقألا 
«، یفطـصملاراد رابخأب  افولا  ءافو   » رد اراه  نآ  يدوهمـس  دنا و  هدرک  هئارا  هدش ، انب  زیزعلادـبع  نبرمع  طّسوت  هک  ار  ربمایپ  هرجح  و 

( موس هشقن 15 - کن :  ) .تسا هداد  رارق  دانتسا  دروم  ( 560 صص 569 - )

، يرمق يرجه  موس  نرق  ِلـیاوا  رد  دوخ ، هک  ص 375 ،) « ) هریزجلا ملاعم  جـحلا و  قرط  نکاما  کـسانملا و   » رد یبرح  قاحـسا  وبا 
زا هورع  نب  ماشه  ياه  هتفگ  زا  يدنـس  هب  زیزعلادبع  نبرمع  طسوت  دقرم  يانب  تخاس  یگنوگچ  هراب  رد  هدوب ، سّمخم  يانب  دهاش 

: هک هدرک  هراشا  شردپ 

«. هشئاع هرجح  مده  دجسملا ، یف  اهلاخدإ  تارجحلا و  مده  زیزعلادبع  نبرمع  دارأ  اّمل  »

تلع نآ  هب  دقرم ، فارطا  يرادج  جنپ  يانب  هک  تسا  دقتعم  ناسغوبا  نایب  دانتـسا  هب  ص 376 ،) « ) هّیسودرفلا هضور   » رد يرهشقألا 
رایتخا هلبق  ناونع  هب  دبای و  تهابـش  هبعک  ِّعبرم  يانب  هب  روبزم  دقرم  هک  نیا  زا  تشاد  تهارک  زیزعلادبع  نبرمع  هک  دیدرگ  ثادحا 

.دوش

نرق لوا  همین  رد  هک  دنک  یم  هراشا  ًاحیرـص  هنیدم ، رهـش  زا  شترایز  رکذ  نمـض  ص 102 ،) « ) همانرفس  » رد ینایدابق  ورسخ  رـصان 
: دراگن یم  صوصخ  نیا  رد  يو  .تسا  هدوب  ناگمه  روهشم  دوهشم و  هربقم ، يانب  ندوب  یعلض  جنپ  يرجه ، مجنپ 

« .تسا هدروآرب  دجسم  ياه  نوتس  نایم  زا  اهراوید  تسا و  سّمخم  يا  هناخ  نآ  و  هربقم ؛ »
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راد رابخأب  افولا  ءافو   » رد دنا ، هدرک  میـسرت  دـقرم  يانب  زا  هلابز  نبا  راجن و  نبا  رکاسع و  نبا  هبـش و  نبا  هک  ار  يریواصت  يدوهمس 
.تسا هدرک  مسر  ص 561 ،) « ) یفطصملا
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.تسا يوبن  هرجح  دقرم و  يانب  نامتخاس  زا  ینشور  يایوگ  دراد ، هک  یئزج  تافالتخا  مامت  اب  ریواصت  نیا 

.موس - 17 موس ، 16 پ - موس ، 16 ب - موس ، فلا -  16 ياه : هشقن  کن :
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رارق تّمرم  ریمعت و  دروم  هّیلوا ، لکـش  ظفح  اب  ًارّرکم  هروصقم ، اـی  دـقرم  اـی  هرجح  يرجه ، لوا  نرق  رد  زیزعلادـبع  نبرمع  زا  سپ 
: میرامش یمرب  یخیرات  ذخآم  عبانم و  ساسا  رب  نآ  يزورما  ّتیعقوم  فصو  زا  لبق  ار  نآ  یموادت  ریس  ّمها  اًلیذ  هک  تفرگ ،

ار هفیرـش  هرجح  ياـمن  دوـب ، هّـکم  هنیدـم و  يداـبآ  نارمع و  رومأـم  .ق ) .ه   232 - 247  ) لّـکوتم بناـج  زا  هک  هملـس  نب  قاحـسا 
: تسا هتفگ  ص 217 ،) « ) هیزاجحلا هلحرلا   » رد ینونتب  تخاس و  شورفم  رمرم  ياه  گنس  هب  ار  نآ  نیمز  درک و  يزاسزاب 

« .دوب دیشرلا  نوراه  ردام  نارزیخ  دومن ، نازیوآ  يا  هدرپ  هفیرش  هرجح  رب  هک  یسک  نیلّوا  »

رمرم اب  تماق  کی  عافترا  هب  ار  هرجح  فارطا  لصوم ،» کباتا  « ؛» یگنز  » نیطالس ریزو  یناهفصا ، نیّدلا  لامج  .ق  .ه  لاس 548  رد 
نیا درک و  نّیزم  روصحم و  کّبـشم ، یبوچ و  یحیرـض  اب  ار  هروصقم  فارطا  ياه  علـض  یمامت  دومن و  تّمرم  ار  نآ  يزاـسامن و 

.دش هداهن  انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دقرم  رب  هک  تسا  یحیرض  نیلّوا 

نتفای یهاگآ  لابند  هب   (1) ماش » ناکباتا   » زا .ق ) .ه  ياّفوتم 569   ) رقنسقا نب  یگنز  نبدومحم  نیّدلارون  ناطلس  .ق  .ه  لاس 557  رد 
دننک و رفح  یقدنخ  هرجح  فارطا  رد  ات  داد  نامرف  رّهطم  دسج  ندوبر  تهج  دجـسم  فارطا  نیمز  رفح  دجـسم و  هب  دـصق  ءوس  زا 

نیّدلا نکر  يرمق ، ات 680  ياه 667  لاس  رد   (2) دشابن ! دسج  ندوبر  تهج  لاناک  رفح  هب  رداق  یسک  ات  دنزاس  رپ  برس  اب  ار  نآ 
اه هرجح  دقرم و  رادج  فارطا  .ق ) .ه  لاس 725  هب  یّفوتم   ) تلیضف لضف و  اب  يارما  رداون  زا  و  رصم » کیلامم   » نامکاح زا  سربیب 

.دومن (3) روصحم  دوب ، یبرغ  یقرش و  یبونج ، ِرد  هس  ياراد  هک  نیزبراد )  ) یبوچ یحیرض  هب  ار 

.یگنز ینب  کن : - 1
ص 216 هیزاجحلا ،» هلحرلا  : » ینونتب - 2

رردلا . » ص 555 ج 1 ، هرـضاحملا ،» نسح   » .م هرهاق 1972  ص 120 ، ءزج 1 ، نیرـسفملا ،» تاقبطلا  : » يدواد دمحا  نبا  ظفاح  - 3
ص 263 ج 9 ، هرهازلا ،» موجنلا  : » نینچمه ص 269 و  ج 2 ، كولسلا ،»  » ص 431 و هنماکلا ،»
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.تسا هدیسر  یمن  دجسم  فقس  هب  نآ  هیلا  یهتنم  هک  هدوب ، عافترا  رتم  هس  ياراد  یبوچ  حیرض  نیا 

رد نیّدـلا » نیز  کلم  ، » نیدـلا نکر  زا  سپ  هک  دزاس  یم  نشور  ام  رب  هرجهلاراد » صیخلتب  هرـصّنلا  قیقحت   » رد یغارم  نیّدـلا  نیز 
.تخاس عفترم  دجسم  فقس  ات  ار  یبوچ  کّبشم  .ق  .ه  لاس 694 

یبّنلادجـسم ياـضف  طـیحم و  ندرک  دودـحم  نارئاز و  يارب  تمحز  داـجیا  رطاـخ  هب  یبوچ  ياـهرد  نیا  .ق  .ه  لاس 822  هب  اهدـعب 
.دش هدوشگ 

یم ص 14  موس ، هلاقم  بولقلاههزن ،»  » رد يرجه  هدس 8  همین  رد  لوغم ، ناناخلیا  گرزب  خّروم  ناد و  یفارغج  یفوتـسم  هَّللادمح 
: دسیون

مکاح هک  تسا  هدمآ  ینیوج  نیّدلا  نکر  یضاق  کلملا  بابرا  عمجم  یناغماد و  دمحا  یضاق  فیلأت  رابخألا ، راهظتـسا  باتک  رد  »
دندز یم  لوسر  هضور  رب  بقن  وا  هناخ  زا  بش  رد  ات  تفیرفب  ار  يولع  هنیدم  زا  دوب ، برغم  همطاف  ینب  هفیلخ  مشـش  هک  یلیعامـسا 

تـسایس تفرگب و  ار  ناباّقَن  هنیدـم  مکاح  .دـننک  ناشیا  اب  دـنهاوخ ، هچ  ره  دـنروآ و  نوریب  هضور  نآ  زا  باطخ  رمع  رکبوبا و  اـت 
« .دوب هئام  عبرأ  رشع و  يدحا  هنس  رد  لاح  نیا  درک و 

رهـش یلاو  يوقلادـبع  ناهرب  نبدـمحا  رگید ، یتیاور  هب  ای  يرـصم » يرحب  کیلامم   » زا نووالق  روصنم  کـلم  .ق  .ه  لاس 678  رد 
.دوش ناراب  بآ  ذوفن  عنام  ات  دومن  شکور  یبرس  ياه  حول  اب  ار  نآ  داهن و  انب  يدبنگ  هرجح ، يالاب  صوق » »

.دومن تّمرم  ار  یبرس  ياه  حول  .ق ) .ه  ات 778   764 « ) يرحب کیلامم   » زا یناث ، نابعش  نیّدلارصان  فرشا  .ق  .ه  لاس 765  رد 

هرجح رب  عیفر  يدبنگ  نآ ، يانب  دیدجت  هرجح و  لماک  تّمرم  زا  سپ  يابتیاق  فرشا  کلم  .ق  .ه  ات 888  ياه 879  لاس  لالخ  رد 
.داهن انب  همطاف  هرجح  زارف  رب  رگید  يدبنگ  هفیرش و 

مسا دقرم ، یلامـش  تمـس  باب  رب  تسا  هدید  دوخ  هک  دراگن  یم  ص 278 ،) « ) همانرفـس  » رد یناهارف  نیـسح  ازریم  رگید  ییوس  زا 
« هکارچ  » نیطالس زا  يابتیاق - فرشألا  کلم 
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« .تسا هدومن  انب  تشه  داتشه و  دصتشه و  هنس  رد  تسا و  هدش  هتشون  دبنگ - حیرض و  نیا  یناب  رصم و 

ار نآ  دومن و  رگید  ییانب  ار  هکرابم  هرجح  دبنگ  ( 1255 - 1223  ) دیمحلادبع ناطلس  نب  یناث  دومحم  ناطلس  .ق  .ه  لاس 1233  رد 
.درک شّقنم  ینغور  زبس  گنر  هب 

رد تسا ، هتـشاگن  دوخ  همانرفـس »  » رد ار  دجـسم  يانب  فصو  .ق  .ه  و 1303  ياه 1302  لاس  لالخ  رد  هک  یناـهارف  نیـسح  ازریم 
: دسیون یم  دقرم  هرجح و  يانب  لکیه  نیرخآ  صوصخ 

هیاپ نآ  رب  زین  كرابم  دبنگ  فقس  تسا و  نآ  ضرع  مین  عرذ و  ود  هیاپ  ره  هک  تسا  گرزب  هیاپ  راهچ  رب  لمتشم  كرابم  حیرـض  »
هدش عقاو  نآ  رد  هرهاط  هقیّدص  ترـضح  رّهطم  دقرم  هک  تسا  یتمـس  رد  اه  نآ  يات  ود  هک  تسا  کچوک  هیاپ  هس  هدش و  هدز  اه 

كرابم حیرـض  طسو  فارطا  رد  .هتفگ  یم  ناذا  نآ  رد  هک  تسا  لالب  هرانم  وا  يـالاب  هک  تسا  يا  هطقن  رد  مه  هیاـپ  کـی  تسا و 
« .دراد رارق  تسب  راهچ  نوتس و  هدزناپ  زین 

باتک رد  اه  نآ  حرـش  هک  دندومن ؛ هروصقم  هیدـه  يدایز  رایـسب  ریرح  تفابرز و  ياه  هدرپ  تارهاوج و  خویـش ، ارما و  ناهاشداپ ،
دروم خـیرات ، لوـط  رد  تمیق ، يذ  تارهاوـج  نیا  هک  ییاـجنآ  زا  یلو  تسا ؛ هدـش  رکذ  لیـصفت  هب  هنیدـم  خـیرات  زا  رّخأـتم  ياـه 
بونج هیواز  رد  هک  هرجح  اـی  هروصقم  یلعف  ياـنب  .تسین (1)  سرتـسد  رد  نآ  زا  لـماک  یتروص  هتفرگ ، رارق  رّرکم  ياهدربتـسد 
.تسا فورعم  كابّشلا »  » هب دجسم  لها  حالطـصا  رد  هک  تسا  یجراخ  يراصح  ای  حیرـض  ياراد  هتفرگ ، رارق  یبّنلادجـسم  یقرش 
تروص هب  هک  دراد  رارق  سم  زا  یحیرـض  تسا ، شیاین  تراـیز و  يارب  مدرم  فّقوت  ّلـحم  هک  ههجاوملا ) هرجح /(  یلِبق  تهج  رد 

هب هک  هتفرگ  رارق  کچوک  يرد  اه  نآ  نایم  هدش و  میـسقت  لکـشلادّحتم  يواسم و  تمـسق  ود  هب  نوتـس  ود  نایم  ّدـح  رد  کّبـشم 
لاس ار  نآ  ثادحا  خیرات  هک  هدوب  دوجوم  يا  هبیتک  رد ، نیا  يالاب  رد  .تسا  روهشم  هبّوتلا  باب 

ص 183؛ هنیدملا ،» ریما  هنیئاک  « ؛ ص 144 ج 1 ، میرکلا ،» هَّللا  تیب  هّکمل و  میوقلا  خیراتلا  « ؛ ص 472 ج 1 ، نیمرحلا ،» تآرم  - » 1
«. یتربجلا خیرات  ، » اشاپ يربص  هنیدملا » تآرم  ، » هنیدملا لئاسر  کن : زین 
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.دومن جراخ  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  اهدعب  يدوعس  تموکح  تسا و  هدز  مقر  .ق  1206 ه 

رارکت نآ  رد  رکذ  ناونع  هب  ریز  تیب  هتفرگ و  رارق  مه  ریز  نوتس  راهچ  دّمحم ،»  » و هَّللا »  » مان ریز  و  ههجاوملا »  » ِبَّهذُم حیرض  يور 
: تسا هدش 

نیمألا دعولا  قداص  هَّللا  لوسر  دّمحم  اندّیس  نیبملا  ّقحلا  کلملا  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال 

.تسا دوجوم  هبّوتلا  باب  یناقوف  تمسق  يور  رکذ  نیا 

هدش و گنر  زبس ، ینغور  گنر  اب  هک  يّزلف  تسا  يرجحم  هرجح ، یلامش  یبرغ و  یقرش ، ياه  تمسق  حیرض ؛ ياه  تمسق  رگید 
: لیذ حرش  هب  تسا  یباوبا  ياراد 

دودح هک  همطاف » باب   » مان هب  تسا  يرگید  ِرد  قرش ، تمسق  رد  و  دّجهّتلا » باب   » هب موسوم  تسا  يرد  حیرض ، یلامش  تمـسق  رد 
.دراد دوجو  يرگید  ِرد  نآ ، یبرغ  تمسق  رد  نینچمه  دهد و  یم  ناشن  ار  همطاف  هرجح 

مان هب  یبارحم  نآ ، یبونج  تمـسق  رد  هدـش و  صّخـشم  کچوک  يا  هعقب  اب  ربمایپ  رتخد  رازم  ّلـحم  همطاـف ، هرجح  ِحیرـض  لـخاد 
گنس اب  حیرض ) یلخاد  تمسق   ) هرجح نیمز  .تسا  هدش  عقاو  هروصقم  کی  ریز  اه  تمـسق  نیا  همه  .دراد  دوجو  همطاف » بارحم  »

.تسا هدش  شرف  رمرم 

نوتـس نآ  هیواز  راهچ  رد  هک  تسا  رتم  نآ 15  برغ  هب  قرـش  زا  رتم و   16 نآ ، لامـش  ات  یبونج  هیواز  زا  هروصقم  لوط  هعومجم 
هدرپ زیزعلادبع  نبرمع  ياه  نوتس  لحم  نامه  فرط  راهچ  رد  ًاقیقد  .دراد  رارق  نآ  يور  دبنگ  يانب  هک  هدش  عقاو  یمکحتسم  ياه 

.دشاب یم  طیحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ربق  رب  هک  هدش  زیوآ  یگنر  زبس  ياه 

3 هرکیپ 3 - کن :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دمحم  ربنم  ب : / 2

اب ار  دوخ  ناوریپ  يرورـض ، عقاوم  رد  ای  عمج و  شیاـین  زا  سپ  هنیرید ، ینید  ننـس  هب  دجـسم و  ياـنب  ِنیتسخن  ياـهزور  رد  ربماـیپ 
نید و روما  درک و  یم  داشرا  هبطخ ، نخس و  نتفگ 
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.تشاد یم  نایب  ار  ناشیایند 

ماگنه ربمایپ  نداتسیا  یگنوگچ  رد  یلّصفم  ياه  فیرعت  اه و  فیصوت  یمالسا ، گنهرف  ِنیتسخن  ياه  باتک  هتکن ، نیمه  هراب  رد 
اجنآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  یناکم  صوصخ  رد  هدـش  تبث  ثیداحا  .دنا (1)  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  تامیلعت ، نایب 

هیلع و هللا  یلـص  دّمحم  ادتبا  هک  تسا  لوق  مه  هَّللادبع » نب  رباج   » زا هدـش  لقن  هتفگ  نیا  اب  تسا ، هدـناوخ  یم  هبطخ  هداتـسیا و  یم 
.تسا هدناوخ  یم  هبطخ  هداتسیا و  یم  دوب ، هدش  هتشاذگ  راک  دجسم  رد  نوتس  ناونع  هب  هک  ییامرخ  تخرد  هنت  رانک  هلآ 

هدرک تیاور  بعک  نب  ّیبا  زا  لقن  هب  بعک  نب  ّیبا  نب  لیفط  زا  لـقن  هب  لـیقع  نبا  رمع و  نب  هَّللادـیبع  زا  لـقن  هب  رفعج  نب  هَّللادـبع 
: تسا

« .دناوخ یم  هبطخ  امرخ  تخرد  زا  يا  هخاش  رانک  دوبن - فّقسم  زونه  هک  دجسم - رد  ربمایپ  »

رتبوخ ناناملـسم  هعمج  ياهزور  ات  یناوخ ؟ هبطخ  نآ  زارف  رب  هک  مزاسب  تیارب  يربنم  اـیآ  ادـخ ، ربماـیپ  يا  : » تفگ ناوریپ  زا  یکی 
«. دنونشب ار  امش  يادص  دنرگنب و  ار  امش 

«. يرآ : » تفگ ربمایپ 

باب هالصلا ، باتک 8  باب 32 ، عویبلا  باتک 34 ، باب 25 ، بقانملا  باتک 61 ، باب 26 ، هعمجلا ، باتک  يراخب ، ماما  حیحـص  - 1
باتک 46، باـب 10 ، هعمجلا  باتک 4 ، يذمرت ، ننـس  باب 199  هماـقالا ، باتک 5  هجاـم ، نبا  ننـس  باب 3  ساـبللا  باـتک 51  ، 64

باب دجاسملا  باتک 8  هعمجلا ، باتک 12  یئاسن ، ننس  باب 202  هالصلا  باتک 12  باب 5 و  همدقملا  یمراد ، ننس  باب 6  بقانملا 
تاحفص لبنح ، نبدمحا  دنـسم  دجاسملا  باتک 5  دیصلا ، باتک 34  ملسم ، حیحـص  باب 214  هالصلا  باتک 2  .دوادوبا  ننـس   44

-300 - 295 - 293 تاحفــص 226 - مود و  ءزج  هحفــص 109 ، لّوا ، ءزج  زا   266 تاحفـص 249 - ءزج   137 - 333 - 339 - 33
 ... لوسرلا ربنم  رکذ  ج 1 ، هوبنلا ،» لئالد   » رد یقهیب  .موس  ءزج   324 - 306
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: دنا هتفگ  هباحص  لاوقا  ینید و  كرادم  دانتسا  هب  دروم  نیا  رد  ناناملسم 

نتخاس زا  سپ  .تسا  هداد  یم  هیکت  دوب ، هدـش  هتـشاذگ  راک  دجـسم  يانب  رد  هک  ییامرخ  تخرد  هنت  هب  ربماـیپ  ربنم ، هّیهت  زا  لـبق  »
نیا رد  ضایع  یضاق   (1) .تسا » هدـش  ریبعت  هوکـش  هلان و  هب  هک  تساخرب  ییادـص  تخرد  نآ  زا  اـمرخ ، تخرد  هنت  كرت  ربنم و 

: دوب دقتعم  صوصخ 

زا شیب  تسا و  رتاوت  ّدح  هب  هدش ، تبث  ینید  قیدص  ياه  ّتیـصخش  زا  نآ  هراب  رد  هک  يدانـسا  تسا و  روهـشم  نوتـس  هلان  هعقاو  »
اریز دنتفگ ؛ هناّنح »  » ار تخرد  هنت  نآ  مان  هک  تسا  ظاحل  نیدب  .دـنا » هدروآ  دای  هب  هتـشاد و  نایب  ار  نآ  ربمایپ  نارای  زا  رفن  دـصکی 

زا هک  يا  هّچب  هلان  ای  دوش و  ادـج  دوخ  هچب  زا  هک  تسا  يا  هدام  رتش  گـناب  ياـنعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  ْنینُح  زا  تغل  رد  هناـّنح  هک 
.ددرگ ادج  ردام 

لوـبق ار  تخرد  رد  يوـنعم  كرد  دوـجو  هعقاو ، نیا  دانتـسا  هب   (2) يزیربت » سمـش  ناوید   » رد یخلب  دـمحم  نیّدـلا  لالج  اـنالوم 
: تسا هتفگ  هنارعاش  هدومن و 

وش هناّنح  وش ، هناّنح  یتسین ، یبوچز  رتمک  ار  هناّنح  ُنتسا  نآ  یفطصم  رون  تخاونب 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  بعک  نب  ّیبا  هتفگ  ص 58 ،) ج 14 ، « ) لامعلازنک  » رد یقّتم  یلع  نیدلاءالع 

لاقف عذجلا ، کلذ  یلإ  بطخی  ناک  ًاشیرع و  دجسملا  ناک  اذإ  عذج  یلإ  یّلـصی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ناک  »
: هباحصأ نم  لجرلا 

ساّنلا و كاری  یّتح  هعمجلا  موی  هیلع  موقت  ًائیش  کل  لعجت  نأ  کل  له 

.بعک نب  ّیبا  زا  رفعج  نب  هَّللادبع  .هَّللادبع  نب  رباج  زا  میهاربا ...  نب  بوقعی  يدـعاس ، دعـس  زا  هَّللادـبع ...  نب  رکبوبا  تایاور  - » 1
« .دنا حّرصم  نآ  هب  زین  کلام  نب  سنا  دیعسوبا و  .ساّبع  نبا  زا  ماشه  نب  ریثک 

ص 317 ج 2 ، شیورد ، مامتها  هب  - 2
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، هیف وه  يذـلا  عضوملا  یف  هوعـضو  ربنملا  عضو  اّملف  ربنملا ، یلع  یّتلا  یهف  تاجرد ، ثالث  هل  عنـصف  معن ! لاق : کتبطخ ؟ مهعمـست 
راخ عذـجلا  زواج  اّملف  .هیلإ  بطخی  ناـک  عذـجلا  یلارم  ربنملا  یلع  موقی  نأ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دارأ  اّـملف 
یلإ عجر  ّمث  نکس ، یّتح  هدیب  هحسمف  عذجلا  توص  عمس  امل  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  لزنف  ّقشنا ، عدصت و  یتح 

ناحاّیـس هویـش  هب  ار  ترایز  نیا  حرـش  هدرک و  رادید  هنیدـم  زا  .ق  .ه   58 ياه 578 - لاس  هناـیم  رد  هک  ریبـج (2)  نبا   (1) .ربنملا »
: دسیون یم  هتشاگن ،

« .دندرک یم  يرادهگن  یبنلا  دجسم  رد  كّربت ، مسر  هب  ار  تخرد  هنت  زا  يا  هعطق  »

ّنح يذـّلا  عذـجلا  نم  هیقابلا  هعطقلا  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  لوسرلا - یطوم  تناک  یّتلا  همیدـقلا  ربنملا  داوعأ  انملتـسا  «و 
اذإ کنیمی  نع  ربنملا و  ربقلا و  نیب  یّتلا  هریغـصلا  هضورلا  ماـمأ  مئاـق  دومع  یف  هقَـصُلم  یه  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هیلإ -

(3) اهیف .»...  هلبقلا  تلبقتسا 

هدز و هیکت  امرخ  هنت  نآ  هب  ربمایپ  دوب و  فقـسم  ماگنه  نآ  رد  دجـسم  درازگ و  یم  زامن  ییامرخ  تخرد  هنت  راـنک  رد  ربماـیپ  - » 1
یتسیاـب و يدـنلب  يور  رب  هعمج  زور  هک  تسا  نکمم  اـیآ  درک : ضرع  وا  هـب  يزور  ربماـیپ  هباحـص  زا  یکی  درک ، یم  داریا  هـبطخ 

هتخاس هلپ  هس  اب  يربنم  سپس  .یلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنونشب ؟ ار  تنانخس  دننیبب و  رتهب  ار  وت  مدرم  ات  یناوخب  هبطخ 
امرخ تخرد  هنت  نآ  رانک  زا  دور ، ربنم  رب  هک  تساوخ  ربماـیپ  نوچ  و  دـندراذگ ، دراد  رارق  ربنم  هزورما  هک  یلحم  ناـمه  رد  دـش و 

رب یتسد  دمآ و  دومرف  ربنم  زا  دینـش  ار  هلان  نآ  ربمایپ  نوچ  تشادرب و  كرت  هودنا  زا  دینـش و  ار  تخرد  هنت  هلان  يادـص  تشذـگ ،
یلص یبنلا  مرکا   » باب ، 15 ص 19 - ج 1 ، یمراد ، ننس  یمراد ، تفر »...  ربنم  رب  ًاددجم  .دیدرگ و  مارآ  دیشک و  امرخ  تخرد  نآ 

.م  1978 رکفلاراد ، پاچ  ربنملا ،» نینحب  هلآ  هیلع و  هللا 
ص 167 ریبج ، نبا  هلحر  - 2

هدش کیدزن  نآ  هب  ربمایپ  هک  امرخ  هنت  نآ  زا  یتمسق  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  مدق  هاگیاج  هک  ار  ربنم  ياه  بوچ  - » 3
هدش بصن  تسا ، عقاو  ربنم  ربق و  نایم  هک  یکچوک  هاگیاج  هضور  ولج  رد  يدومع  نوتس  کی  رد  اه  نآ  میدروآ و  تسد  هب  دوب ،

« .دوب دهاوخ  وت  تسار  تمسق  یتسیاب  هلبق  هب  ور  هضور  رد  هچنانچ  دنا و 
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: ریبج نبا  هتفگ  هب  .ق  .ه  نرق 6  رد  هدنام  یقاب  هعطق  نیا 

نآ نّیبم  یخیرات ، تادنتسم  زا  یـضعب   (1) اهیف .» مهدودـخ  حـسم  اهـسملب و  كّربتلل  نوردابی  ساّنلا و  اهلبقب  هرهاظ  دومعلا  طسو  »
مان هب  ینز  مالغ  ار  وا  رگید  یتایاور  .تسا  هداد  بالک  شمـالغ  طـسوت  ار  ربنم  نتخاـس  داهنـشیپ  بلّطملادـبع  نب  ساـّبع  هک  تسا 

.تسا هدناوخ  نابتع  ار  راّجن  مان  سنا ، دنا و  هتسناد  هتالف 

موقاب مان  هب  يرگراک  وا  هک  دنا  هتفگ  رگید  يا  هدـع  هدروآ و  نیطـسلف  یلاها  زا  میمت ، ار  راّجن  مان  رمع (2)  نب  هَّللادبع  ثیدح  رد 
هک دایز  نداتـسیا  زا  دنیـشن و  نآ  رب  نخـس  ماگنه  رد  ات  دـنتخاس ؛ ربمایپ  يارب  یبوچ  يربنم  تروص ، ره  رد  .تسا (3)  هدوب  یمور 

.دوش هدیناهر  هدرک ، یم  یتحاران  راهظا  اپ  هیحان  زا  نآ  ببس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.تسا هدوب  هّلپ  هس  ياراد  دّدعتم ، ياه  هتفگ  قافّتا  هب  دش  هتخاس  هک  یبوچ  ربنم  نیلّوا 

ود روبزم ، ربـنم  هتفرگ - رارق  زین  ص 76  هسیفّنلا ،» قالعألا   » هتـسر نبا  یقهیب و  حیرـصت  دروم  هک  کلام - نب  سنا  هتفگ  ساـسا  رب 
هب مزاحوبا  دنا و  هتـسناد  يرجه  متـشه  لاس  ار  ربنم  تخاس  نامز  يدـقاو ، راّجن و  نبا  .تسا  هتـشاد  نتـسشن  يارب  ناکم  کی  هّلپ و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  ّلحم  يونعم  ماقم  تلیـضف و  رد  .دنا (4)  هتسناد  یلگنج  بوچ  زا  ار  نآ  سنج  دعـس  نب  لهـس  زا  لقن 
اه نآ  رب  هّجوت  لّمأت و  هک  میناوخ  یم  هریس  ثیدح و  ياه  باتک  رد  باحـصا  قیرط  زا  ربمایپ و  ناسل  زا  يدایز  ياه  فیـصوت  هلآ 

هملس ّما  زا  لقن  هب  دعس (5)  نبا  یبنلا و  ربنم  ج 1 ، هوبّنلا ،» لئالد   » رد یهقیب  .دوش  یم  نومنهر  مالسا  يونعم  نوناک  هب  ار  ناناملسم 
: دسیون یم 

ص 170 کن : - 1
.دوادوبا ننس » - » 2

420 صص 421 - ءزج 16 ، برإلا ،» هیاهن  : » کن زین  - 3
.ربنم ج 1 ، هوبّنلا ،» لئالد   » یقهیب - 4

ص 249 ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 5
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: دنا هدرک  تبث  نینچ  کلام (3)  يراخب (2) و  ماما   (1) هّنجلا .» یف  بتاور  يربنم  مئاوق  : » تفگ ربمایپ 

«. هضوح یلع  ّیبنلا  ربنم  »

: تسا هتفگ  ربمایپ  هک  هدروآ  ار  کلام  نب  سنا  تیاور  لوسّرلا » هنیدم  رابخا   » رد راّجن  نبا 

«. هّنجلا عرت  نم  هعرت  یلع  يربنم  »

رارق هضور  لـحم  رد  ربماـیپ  ربنم  هک  دوش  یم  مولعم   (4) ِهّنَجلا » ضاـیر  نِم  هضور  يربق  يربنِم و  نیب  اـم  : » ثیدـح هب  هجوت  اـب  هک 
.تسا مّلسم  زرُحم و  ناناملسم  يارب  نآ  ناکم  ّتیسدق  يور  نیا  زا  دراد و 

دجسم یـسدق  عضاوم  راثآ و  زا  یکی  ناونع  هب  دنام و  یقاب  دوخ  ياج  رد  نانچمه  ربنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلحر  زا  سپ 
.تفرگ رارق  ناناملسم  هّجوت  دروم  دیدرگ و  كّربتم  یبّنلا ،

موس هّلپ  يور  دراذگ و  یم  لّوا  هّلپ  يور  ار  دوخ  ياپ  تسشن و  یم  ربنم  مود  هّلپ  يور  دیـسر ، تفالخ  هب  نوچ  لّوا ، هفیلخ  رکبوبا ،
.تسشنن زگره  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  سولج  لحم  هک 

یم نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  تسشن و  یم  لوا  هّلپ  يور  هبطخ  ندناوخ  ماگنه  رد  دیـسر ، تفالخ  هب  نوچ  مود ، هفیلخ  باطخ ، نبرمع 
.داهن

يا هچراپ  اب  راب  نیتسخن  يارب  ار  ربنم  درک و  راتفر  نیخیـش  ّتنـس  هب  شتفالخ ، تسخن  لاس  شـش  رد  موس  هفیلخ  ناـفع  نب  ناـمثع 
.تفرگ رارق  هباحص  زا  يرایسب  ضارتعا  دروم  تلع  نیمه  هب  .تسشن  موس  هّلپ  رب  اهدعب  یلو  .دیناشوپ  يرصم )  ) یطبق

« .دشاب یم  تشهب  رد  نم  ربنم  ياه  هیاپ  - » 1
باب 16 باتک 96  باب 52 و  باتک 81  باب 5 و  باتک 29  باب 5 و  باتک 20 ، حیحص ، - 2

ثیدح 10 باتک 14  أطوم ،» - » 3
.فیرش هضور  ب  / 4 کن : .تسا » تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  مربق ، ربنم و  نایم  - » 4
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نامثع زا  سپ  هک ، دنا  هتفگ  یفطصملا » راد  رابخاب  افولا  ءافو   » رد ییحی  زا  لقن  هب  يدوهمـس  و  لوسرلا ،» هنیدم  رابخا   » رد راجن  نبا 
هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ربنم  هک  تشاگن  يا  همان  هنیدـم - تقو  یلاو  مکح - نب  ناورم  هب  نایفـس  وبا  نبهیواعم  نافع ، نب 

لقن و ِعنام  هتفرگ ، یهلا  بضغ  هناشن  ار  نآ  هنیدـم  نادنورهـش  يّوج ، تارییغت  دـنت و  يداب  ندـیزو  اب  یلو  دـهد ؛ ناکم  لـقن  ماـش 
.دندش ربنم  لاقتنا 

ار نآ  ندومن  عفترم  هوحن  تسا ، هتـساوخ  هکلب  هتـشادن ؛ ار  ربنم  لاسرا  دصق  هک  تفگ  دش ، ور  هبور  اه  یندم  مشخ  اب  نوچ  ناورم 
هک یلاح  رد  نک ؛ عفترم  ار  ربنم  هک  تشون  همان  ناورم  هب  هیواعم  ًاساسا  تسا : دـقتعم  راّجن  نبا  .دراذـگ  ناـیم  رد  رهاـم  ناراّـجن  اـب 

هیقف (1): نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  مّلسم 

«. ماشلا یلإ  هب  جرخی  نأ  دیری  ربنملا  كّرح  هیواعم ، ّجح  اّمل  «و 

: دوب هتفگ  وا  هک  هدرک  دانتسا  هَّللادبع  نب  رباج  هتفگ  هب  هاگنآ  و 

«. هراتخا يّذلا  هرجاهم  هَّللا و  لوسر  دلبب  هیواعم  عنص  ام  سئب  »

عاـفترا هلپ  ُهن  هب  ناورم ، ناراّـجن  زا  یکی  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  يا  هّلپ  هس  رنبم  تسا ، مّلـسم  هچنآ  تروـص ، ره  رد 
: تفای

« .دنداد رارق  رمرم  زا  ییوّکس  رب  ار  نآ  هک  تشگ ؛ عرذ  تفه  زارف ، ات  فک  زا  روکذم ، هدوزفا  اب  ربمایپ  ربنم  »

عرذ  1 نآ 1 * ضرع  عارذ و  ود  لصا  رد  ربماـیپ  ربنم  عاـفترا  هک  نیا  رب  ینبم  هلاـبز ، نبا  هدـیقع  هک  دوش  یم  مولعم  ساـسا ، نیا  رب 
.دراد یقطنم  قباطت  ّتیعقاو  اب  هدوب ،

: .ق .ه  لاس 161  رد  راّجن  نبا  هتفگ  هب 

یلـص دّمحم  ربنم  مراد  دصق  تفگ : کلام  هب  يدهم  .دناوخ  تروشم  هب  ار  سنا  نب  کلام  دوب ، هدمآ  هنیدم  هب  هک  یـساّبع  يدهم  »
.منادرگرب يا - هلپ  هس  ینعی  دوخ - نیتسخن  ّتیعضو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

خیرات 1302 ندیل ، پاچ  ص 24 ، نادلبلا ، باتک  رصتخم  - 1
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هب خیم  اب  ار  یفاضا  تمـسق  ناورم ، هدش و  هتخاس  یلگنج  بوچ  زا  ربمایپ  ربنم  دوب  دقتعم  اریز  دـیزرو ؛ تفلاخم  يأر  نیا  اب  کلام 
« .دوش هتسکش  ربمایپ  ربنم  تسا  نکمم  نآ ، ندرک  ادج  تروص  رد  هدومن و  لصو  یلوا  تمسق 

: هک دوب  هدروآ   (1) كولملا » لسّرلا و  خیرات   » رد يربط  ریرج  نبدّمحم  رتشیپ ، ار  نومضم  نیمه 

نآ رب  هیواـعم  هک  ار  هچنآ  و  دربب ، دوب  هک  یعـضو  هب  دـنک و  هاـتوک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ربنم  تساوخ  یم  يدـهم  »
هیواعم هک  یبوچ  رد  مه  اه ، خـیم  دـنتفگ : ودـب  .درک  تروشم  باـب  نیا  رد  سنا  نب  کـلام  زا  هک  دـنا  هدروآ  .دزادـنیب  دوب  هدوزفا 
ناـکت دوـش  نورب  تسه ، نآرد  هک  ییاـه  خـیم  رگا  میراد  میب  و  تسا ، هنهک  هک  نیتـسخن  بوـچرد  مـه  هـتفر و  ورف  تـسا  هدوزفا 

« .تشاذگاو ار  ربنم  يدهم  ور ) نیازا   ) .دنکشبو دروخب 

هچنآ یلو  .تسین  متسد  رد  یقیقد  یخیرات  كرادم  ربنم ، ّتیعقوم  یگنوگچ  تیعـضو و  زا  يرجه  مشـش  نرق  ات  ارجام  نیا  زا  سپ 
.تسا هتفر  نیب  زا  ربمایپ  یلصا  ربنم  رورم ، هب  هک  تسا  نیا  تسا ، قّقحم  ناگدنهوژپ  ناخّروم و  يارب 

: دیوگ یم  يرطم » »

ربنم بوچ  يایاقب  زا  دندومن و  تخاس  دیدجت  ار  نآ  ساّبع  ینب  يافلخ  زا  يا  هّدـع  دـش و  هدیـسوپ  خـیرات  لوط  رد  روکذـم ، ربنم  »
« .دنتخاس ییاه  هناش  كّربت ، تهج  یلصا 

: دیوگ یم  بوقعی 

« .دوب مالسا  ربمایپ  ربنم  نامه  تخوس ، قیرح  نایرج  رد  هک  يربنم  »

ربنم وا ، رادـید  نامز  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  هدروآ ، ربماـیپ  ربنم  زا  .ق  .ه   578 ياه 581 - لاس  هناـیم  رد  ریبج (2)  نبا  هک  یفـصو 
نیا اب  يربنم  هدوبن و  دوجوم  ًارهاظ  ربمایپ  یمیدق 

.متصش دصکی و  لاس  زا  نخس  یسراف ، همجرت  ص 5100 ، ج 12 ، - 1
ص 170 ریبج ، نبا  هلحر  - 2
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: تسا هدش  نآ  نیشناج  تافیصوت 

هئیه یلع  باـب  هل  هیناـمث و  هجاردأ  تاوطخ و  سمخ  هلوط  رابـشأ و  هسمخ  هتعـس  .دـیزأ و  وأ  هماـقلا  وحن  میرکلا  ربنملا  عاـفترا  «و 
«. ربش فصن  رابشأ و  هعبرأ  هلوط  هعمجلا و  موی  حتفی  لفقم  كابشلا ،

: هک تسا  هدوب  دوجوم  ربمایپ  یلصا  ربنم  زا  یتمسق  هک  دهد  یم  ناشن  لاح  نیع  رد 

یلصا ربنم  هک  تسا  دقتعم  ریبج  نبا  نیاربانب ،  (1) میرکلا .» دعقملا  کلذ  سملب  ًاکّربت  هب  نوحّـسمتی  هیلإ و  مهیدیأ  ساّنلا  لخدیف  »
: دندوب هدرک  شکور  ای  هدناشوپ  سونبآ  بوچ  اب  ار  ربمایپ 

ریغ سونبآلا  نم  حولب  هیلع  ّقبُط  دق  رهاظ  هالعأ  نم  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  لوسرلا - دعقم  سونبآلا و  دوعب  یّـشغم  ربنملا  «و 
لاس رد  هک  نمی  ریما  نایبّویا و  زا  فسوی ، نیّدـلا  سمـش  رّفظم  کلم  .ق  .ه  لاس 656  رد   (2) هیلع .» دوعقلا  نم  هنوصی  هب ، لـصتم 

هد ات  داتسرف و  هنیدم  هب  یلـصا  ربنم  ّلحم  رد  بصن  تهج  ار  نآ  تخاس و  لدنـص  بوچ  زا  يربنم  هدرک ، یم  تموکح  .ق  .ه   647
.دوب هنیدم  ریما  ای  ماما  سولج  ّلحم  روکذم  ربنم  لاس 

ات هک  دومن  نمی  ناطلـس  ربنم  نیزگیاـج  ار  نآ  تخاـس و  يربنم  یبّویا ، يارما  زا  سربـیب ،» نیدـلا  نکر  رهاـظ   » .ق .ه  لاس 665  رد 
.دوب هبطخ  ظعو و  داریا  يارب  سولج  ّلحم  .ق  .ه  لاس 797 

« .دنزاس یم  كّربتم  ار  دوخ  نآ ، ندرک  سمل  اب  دنشک و  یم  نآ  هب  كربت  تهج  هدومن و  نآ  لخاد  ار  ناشیاه  تسد  مدرم  - » 1
ص 170 ریبج ، نبا  هلحر  - 2
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: دسیون یم  هرجهلا » راد  صیخلتب  هرصنلا  قیقحت   » رد یغارم 

ربـنم .ق ) .ه  ياـّفوتم 801   ) قوقرب (1) رهاـظ  تشاد ، رارق  لوـسر  ربـنم  یلـصا  ّلـحم  رد  هک  يربـنم  ياـه  هیاـپ  یگدیـسوپ  زا  سپ  »
« .تسا هدوب  اجرباپ  نانچمه  .ق  .ه  لاس 820  ات  هک  دومن  یبّنلا  دجسم  هیده  ار  يدیدج 

قیرح همعط  .ق  .ه  لاس 886  قیرح  رد  ربنم  نیا  .دومن  دجـسم  فقو  ار  نآ  تخاس و  يرگید  ربنم  خیـش  دـّیؤم  .ق  .ه  لاس 820  رد 
رمرم زا  يربنم  داد : روتـسد  هروصقم  هرجح و  یبنلا و  دجـسم  يزاسزاب  نمـض  يابتیاق » فرـشا   » هک نیا  ات  تخوس ؛ ًامامت  دیدرگ و 

.ق .ه  لاس 888  رد  ربنم  نیا  .دننک  بصن  مالسا  لوسر  ربنم  یعقاو  ناکم  رد  ار  نآ  دنزاسب و 

.تشاد رارقتسا  دوخ  ناکم  رد  .ق  .ه  لاس 998  ات  تفرگ و  رارق  یلصا  ّلحم  رد 

تفارظ و اب  ربنم  درک ، یم  تنطلـس  یناـمثع  ورملق  رب  .ق  .ه  لاس 982  رد  هک  ینامثع ، موس  دارم  ناطلـس  نامرف  هب  كرت  نادـنمرنه 
.ق .ه  لاس 998  رد  ار  نآ  دنتخاس و  یمیظع 

.تسا یقاب  دجسم  نیا  رد  نونکات  هک  دنداد  ناکم  لقن  ابق  دجسم  هب  ار  يابتیاق  ربنم  دندرک و  يابتیاق  فرشا  ِیلاسرا  ربنم  نیزگیاج 
یمرب نینچ  هتشاگن ، یبّنلادجسم  يانب  زا  یفـصو  .ق  .ه  لاس 1303  رد  هک  ص 277 ،) « ) یناهارف نیسح  ازریم  همانرفـس   » لوق زا   (2)

: دیوگ یم  تسا و  هدوب  هناّنح  ًاقیقد  هک  تسا  ینوتس  لباقم  رد  ربنم  ّلحم  هک  دیآ 

« .هناّنح هناوتسا  دنا : هتشون  ربنم  لباقم  هناوتسا  رب  اه  نوتس  ِیناث  راطق  رد  »

ناطلسربنم نامه  دراد ، دوجو  هَّللا  لوسر  ربنم  یلصا  ناکم  هناشن  هب  یبّنلادجـسم  رد  هک  يربنم  .ق ) .ه   1396  ) نونکات خیرات  نآ  زا 
مالـسا لوسر  دـقرم  نارئاز  هّجوت  دروم  شناـکم  هدادـن و  تسد  زا  ار  دوخ  يرنه  تمظع  هوکـش و  ناـنچمه  هک  تسا  یناـمثعدارم 

.تسا

نیب هک  دشاب  یم  هیاپ  ياراد 12  دراد و  ياج  يوبن  بارحم  برغ  رد  نیرمرم ، ربنم  نیا 

« قوقرب نیدلا  فیس  رهاظلا  - » 1
ص 21 هیزاجحلا ،» هلحرلا  : » ینونتب کن : نینچمه  - 2
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یمالسا رنه  هتسجرب  راثآ  زا  یکی  بّهذُم ، شوقن  يراّجح و  رظن  زا  تسا و  هدش  بصن  يرد  نآ ، يالاب  هلپ  ُهن  نآ و  تسخن  هّلپ  هس 
.دیآ یم  رامش  هب 

: دشاب یم  ربمایپ  ربنم  یعقاو  ّلحم  رد  نآ  بصن  ثادحا و  خیرات  هّدام  نّمضتم  هک  تسا ، هدش  کح  ینتم  ربنم  نیا  يور 

داعملل داز  ریخأ  دیزتسم  میلس  نب  دارم  ناطلسلا  لسرأ 

دالبلا ریخ  هّلظ  یف  انمآ  هناطلس  العلا  جوأ  یف  ماد 

دابعلا ّلک  هب  يداهلا  اّنبر  هیلع  یّلص  یفطصملا  ضور  وحن 

داؤفلا قدص  نم  نمیلا  يدهلاب و  هناکرأ  تسّسأ  دق  ًاربنم 

داشرلا باحصأل  ًابوصنم  ماد  هؤالعإ  يدهلا  یلعی  ربنم 

هخیرات ًامهلم  دعس  لاق 

3 - 4 هرکیپ : کن :  (1) .ق ) .ه   998 دارم /( » ناطلس  ًاربنم  رّمع  »

جوا رد  شتنطلـس  .تسا و  هدرک  هیهت  شترخآ  يارب  ار  هشوت  نیرتهب  هداتـسرف و  میلـس  ناطلـس  دنزرف  دارم  ناطلـس  ار  ربنم  نیا  - » 1
هک يربماـیپ  داتـسرف ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  هاـگمارآ  هب  ار  ربـنم  .دـشاب  تکرب  نماد و  رد  شا  هیاـس  رد  روـشک  تـمظع و 

.تخاس كربتم  سدقم و  قلخ ، داشرا  تیاده و  اب  ار  نآ  دنوادخ  هک  يربنم  .دومن  تیادـه  وا  هلیـسو  هب  ار  ناگدـنب  همه  دـنوادخ 
ربنم هدـنزاس  دعـس  .دراذـگ » ناینب  شدـنمورب  نارای  هلیـسو  هب  دیـشخب و  یگرزب  تمظع و  يوقت ، تیادـه و  نآ  يدـنلب  هک  يربنم 

.دومن .ق  .ه  لاس 998  قباطم  دارم » ناطلس  هربنم  ّرمع   » تاملک اب  دجبا ، زمر  اب  ار  نآ  نتخاس  خیرات 
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هَّللا لوسر  دمحم  بارحم  ب : / 3

هب ار  یناشیپ  دروآ و  یم  ياج  هب  هدجس  قح ، هاگشیپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هک  یّـصاخ  هاگیاج  ای  یبن  بارحم 
.تشاد رارق  هرجح  ربنم و  هنایم  رد  داهن ، یم  كاخ  رب  اضر  میلست و  لماک و  عوضخ  هناشن 

دوب و هدشن  هتخاس  دش ، لومعم  دـجاسم  ياه  بارحم  يانب  يارب  اهدـعب  هک  یّـصاخ  يرامعم  اب  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هاگیاج ، نیا 
یلص دمحم  یگـشیمه  هاگدجـس  ناونع  هب  اه  تعامج  رارمتـسا  اب  دوب ، هدومرف  باختنا  دوخ  زامن  يارب  ربمایپ  هک  ار  یّـصاخ  ّلحم 

.درکن زورب  نآ  ناکم  نییعت  رد  ناناملسم  نایم  یفالتخا  یمالسا ، نرق  هدراهچ  رد  اذل  تشگ ؛ ناگمه  روهشم  هلآ  هیلع و  هللا 

، هدش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هدجـس  ّلحم  هراب  رد  هک  یتادنتـسم  زا  يریگ  هجیتن  يدـنب و  هقبط  يروآ و  عمج  هتبلا 
هچنانچ ات  تسا ؛ هدوب  روکذم  لیالد  دقن  ترورض  دّیُؤم  دید ، دوخ  هب  یبّنلادجـسم  هک  یقیرح  ود  .تسا  هدوبن  مه  لیلد  یب  نادنچ 

.درک يزاسزاب  هشیمه  ناسب  ار  نآ  هنیدم ، رابخا  خیرات و  ذخآم  عبانم و  ساسا  رب  ناوتب  دیدرگ ، ور  هبور  یثداوح  اب  دجسم 

رد ربمایپ  هک  ینوتس  تسار  تمس  رد  هک  یفحصم  قودنص  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زامن  ّلحم  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  نارای 
، نوتس فحـصم و  ِقودنـص  ّلحم  اب  هدجـس  ّلحم  بوتکم ، دانـسا  رد  .دندومن  يراذگ  تمالع  تسا ، هداتـسیا  یم  مایق  هب  نآ  رانک 

.تسا هدش  نییعت  دیدحت و 

.تسا هدش  یم  قالطا  هقَّلَُخم » نوتس  ، » تایاورزا یضعبرد  هاگدجس ، رواجم  نوتس  هب 

هدش رومأم  نادب  کلملادبع  نبدیلو  فرط  زا  زیزعلادبع  نبرمع  هک  یبّنلادجسم  يزاسزاب  رد  یطویس ، نیّدلا  لالج  لوق  هب  هجوت  اب 
هک یبارحم  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هاگدجـس  لحم  نیدشار ، يافلخ  مالـسا و  لوسر  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  دوب ،

زامن ّلحم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوبن و  زاـجح  دـجاسم  ِلومعم  ناـمز ، نآ  اـت  اـنب  نیا  .دـمآرد  دوب ، هتفاـی  جاور  یمالـسا  يراـمعم  رد 
ای یبونج  راوید  بارحم  اهنت  موس ، مود و  هفیلخ  ود  نامز  رد  نآ ، ِیلِبق  تمس  زا  دجسم  هعـسوت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 

.تسا هدیسر  یم  رظن  هب  يرورض  یمیالع ، اب  نآ  ندرک  صّخشم  اذل  دوبن ، دجسم  یلبق 
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، نافع نب  نامثع  بارحم  نآ ، یبونج  دادتما  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ياّلـصم  مینک  رواب  هک  تسا  یعیبط  هتبلا 
تمـس زا  هرجح - و  برغ - تمـس  زا  ربـنم - تیعقوم  هب  تیاـنع  اـب  تسا ، هتفرگ  رارق  دجـسم  یبونج  هعـسوت  ییاـهن  دـح  راوید  رد 

هَّللا لوسر  دّمحم  نامز  رد  هک  ینوتس  هکلب  .تسا  صخـشم  يدودح  ياراد  نّیعم و  بونج - تمـس  زا  نامثع - بارحم  و  قرـشم -
نآ هب  هبطخ  تئارق  ماگنه  هداتسیا و  یم  زامن  هب  نآ  یقرش  رواجم  تمـس  رد  ربمایپ  هتـشاد و  دوجو  امرخ  هنت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هَّللا  لوسر  بارحم  نییعت  رد  يزراب  ياه  هناشن  هتفای - ترهش  هعزجلا »  » هب اهدعب  و  تسا - هداد  یم  هیکت 

فلتخم ياه  تمـسق  تّمرم  اب  نامزمه  ار  نآ  هک  دـشاب  یم  يابتیاق  فرـشا  ناطلـس  هدـنام  اج  هب  راـثآ  زا  يوبن  بارحم  یلعف  ياـنب 
- ینامثع نیطالس  خیرات  لوط  رد  نآ  يامن  تارییغت  اه و  میمرت  تاریمعت و  دوجو  اب  یلصا  لکیه  داهن و  انب  قیرح ، زا  سپ  دجـسم 

نامز رد  هتفرگ  تروص  تارییغت  زین  و  یناهج - لّوا  گنج  رد  هنیدم  یماظن  هدـنامرف  اشاپ  يرخف  ینامثع و  نامیلـس  ناطلـس  هصاخ 
.تساجرباپ دوجوم و  نانچمه  اه  يدوعس 

هدرک نآ  شخب  تنیز  ار  یهلا  تایآ  هدش و  نّیزم  هتخپ  رایسب  ِثلث  ّطخ  هب  هک  بارحم - يانب  بّهذم  شوقن  قّرعم و  يراک  یشاک 
.تسا ینامثع »  » ياه يراگدای  زا  ًامامت  تسا -

ود هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  نامز  رد  دجـسم  یلبق  راوید  ّدـح  دادـتما  رد  ای  یبرغ ، یقرـش و  تمـس  ود  رد  بارحم 
راوج رد  يرگید  بارحم و  یقرـش  راوج  رد  یکی  يّزلف  لخدـم  ود  اب  روکذـم  راـصح  .تسا  هدـش  روصحم  یـسم  کّبـشم  راـصح 

.دشاب یم  موس  مود و  هفیلخ  هعسوت  یلبق  دودح  هب  يوبن  دجسم  ّدح  زا  نتفر  ِباوبا  یبرغ ،

: تسا هدش  هتشون  یبرغ  يّزلف  لخدم  یناقوف  تمسق  رد 

نِیبُْملا ّقْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  اَّلإ  َهلإ  ال 

: تسا هدش  هتشون  هنوگنیا  قوف ، مالک  مود  تمسق  یقرش ، يّزلف  لخدم  یناقوف  تمسق  رد  و 

نیِمَْألا ِدْعَْولا  قِداص  هَّللا  لوُسَر  دّمحم  انُِدیَس 
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نوتـس هدـننک  صّخـشم  تسا ، هدـش  نّیزم  کّبـشم  یـسم  ياه  هلیم  اب  هک  ینوتـس  یبرغ ، يّزلف  لخدـم  بارحم و  ياـنب  ناـیم  رد  و 
.دشاب یم  هعزجلا » »

: تسا هدش  هتشون  ییالط  تشرد و  ّطخ  اب  بارحم  ِنوتس  یبرغ  بناج  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  یّلَصُم  اذه 

: تسا هدش  هتشون  قاّرب  زمرق  هنیمز  رب  اّلطم  طوطخ  اب  بارحم ، يانب  یناقوف  تمسق  رد  نینچمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  ُبارِْحم  اذه 

نآ زا  یضعب  هک  دش  هتخاس  زین  يرگید  ياه  بارحم  هعسوت ، ترورض  ای  ینید  حلاصم  هب  انب  یبّنلادجـسم ، رد  يوبن  بارحم  زا  ریغ 
(3 هرکیپ 5 - کن :  ) .دش (1) هتشادرب  اه  يدوعس  ندمآ  راک  يور  نامز  رد  رگید  یضعب  تسا و  دوجوم  ام  نامز  ات  اه 

ینامثع بارحم  ب : / 3 - 1

.دراد رارق  تسا ، یبّنلادجسم  یبونج  هعسوت  ییاهن  ّدح  هک  دجسم  یلِبق  راوید  رد  يوبن ، بارحم  یلِبق  تمس  يذاحم  بارحم ، نیا 

تعامج هب  روکذـم ، ناکم  رد  دجـسم  ریمعت  هعـسوت و  مامتا  زا  سپ  دوخ  نامثع  .دـیدرگ  انب  ناّفع » نب  نامثع   » طّسوت بارحم  نیا 
.تسا ترجه  مهن  هدس  رد  يابتیاق » فرشا   » راثآ زا  نآ  يزورما  يانب  تفای و  ترهش  ینامثع » بارحم   » هب تهج  نیدب  تساخرب و 

نیرت هوکـشرپ  زا  یکی  هّیـسیئر » هرانم   » ات مالّـسلا » باب   » زا تسا ، هدـش  يراـمعم  نآ  رد  یناـمثع  بارحم  هک  دجـسم  یبونج  راوید 
.تسا هدش  انب  ینامثع » دیمحلادبع  ناطلس   » نامز رد  هک  تساه  ینامثع  ياه  يراک  یشاک 

بختنم تایآ  نآ ، ِفیدر  ره  رد  میسقت و  مه  ِيزاوم  رطس  هس  هب  دجسم  یلِبق  راوید 

ص 220 یفطصملا ،» راد  رابخاب  ءافولا  هصالخ  ، » يدوهمس - 1
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.تسا يدـنفا » هَّللادـبع   » كُرت هتـسجرب  طاّطخ  راثآ  زا  رثا  نیا  .دـنا  هدرک  هبیتک  نادرگرب و  يا  هتخپ  رایـسب  ثلث  ّطخ  هب  ار  نآرق  زا 
لماش زین  ار  ینامثع  بارحم  یناقوف  تمـسق  هک  یلبق ، راوید  یقرـش  ياهتنا  ات  مالّـسلا » باب   » زا روطـس  نیرت  یناقوف  ینعی  لّوا  رطس 

( .تسا هدادن  يرییغت  نآ  ّطخلا  مسر  رد  ّفلؤم  هّجوت ! : ) تسا هدش  هبیتک  بیترت  هب  لیذ  تایآ  دوش ، یم 

یِّنَع يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإ  .َنوُرُکْشَت َو  ْمُکَّلََعل  ْمُکاَدَه َو  اَم  یَلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َهَّدِْعلا َو  اُولِمُْکِتل  َرْسُْعلا َو  ْمُِکب  ُدیُِریَال  َرُْسْیلا َو  ْمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری 
ْنِمَال ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاَْبلا  ِهِیتْأَـیَال  .َنوُدُـشْرَی (1)  ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  ِیل َو  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِیناَعَد  اَذِإ  یِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَـف 
یَلَْتبا ْذِإ  .ٌدیِجَم (3) َو  ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَتَأ  اُولاَق  .ٍدیِمَح (2)  ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِزنَت  ِهِْفلَخ 

ًَهباَثَم َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإ  .َنیِِملاَّظلا َو  يِدـْهَع  ُلاَنَیَال  َلاَق  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاَق َو  ًاماَمِإ  ِساَّنِلل  َکـُلِعاَج  یِّنِإ  َلاَـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاَِـملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ 
ِعَّکُّرلا َنیِفِکاَْـعلا َو  َنیِِفئاَّطِلل َو  ِیتـَْیب  اَرِّهَط  ْنَأ  َلیِعاَمْـسِإ  َمیِهاَْربِإ َو  َیلِإ  اَنْدِـهَع  ًیّلَـصُم َو  َمـیِهاَْربِإ  ِماَـقَم  ْنـِم  اوُذِـخَّتا  ًاـْنمَأ َو  ِساَّنِلل َو 
ُهُعِّتَمُأَف َرَفَک  ْنَم  َلاَق َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتاَرَمَّثلا  ْنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  ًانِمآ َو  ًادََلب  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِهاَْربِإ  َلاَق  ْذِإ  ِدوُجُّسلا َو 
ُعیِمَّسلا َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  اَنَّبَر  ُلیِعاَمْـسِإ  ِْتیَْبلا َو  ْنِم  َدِعاَوَْقلا  ُمیِهاَْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  .ُریِـصَْملا َو  َْسِئب  ِراَّنلا َو  ِباَذَع  َیلِإ  ُهُّرَطْـضَأ  َُّمث  اًلِیلَق 

ُْبت اَنَکِساَنَم َو  اَنِرَأ  ََکل َو  ًهَِملْسُم  ًهَّمُأ  اَِنتَّیِّرُذ  ْنِم  ََکل َو  ِْنیَِملْسُم  اَْنلَعْجا  اَنَّبَر َو  .ُمِیلَْعلا 

185 و 186 هرقب : - 1
42 تلّصف : - 2

72 دوه : - 3
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َکَّنِإ ْمِهیِّکَُزی  َهَمْکِْحلا َو  َباَـتِْکلا َو  ْمُهُمِّلَُعی  َکـِتاَیآ َو  ْمِْهیَلَع  وـُْلتَی  ْمُْهنِم  اـًلوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  اَـنَّبَر َو  .ُمیِحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَْـنیَلَع 
اَّمَلَف .ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  اَم  َکـَل  ُتْرَذـَن  یِّنِإ  ِّبَر  َناَرْمِع  ُهَأَْرما  َْتلاَـق  ْذِإ  .ُمیِکَْحلا (1)  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ 

َِکب َو اَهُذـیِعُأ  یِّنِإ  َمَیْرَم َو  اَُهْتیَّمَـس  یِّنِإ  یَْثنُأـْلاَک َو  ُرَکَّذـلا  َْسَیل  ْتَعَـضَو َو  اَِـمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  یَْثنُأ َو  اَُهتْعَـضَو  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاَـق  اَْهتَعَـضَو 
َدَجَو َباَرْحِْملا  اَّیِرَکَز  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَمَّلُک  .اَّیِرَکَز  اَهَلَّفَک  ًانَـسَح َو  ًاتاَبَن  اَهَتَْبنَأ  ٍنَسَح َو  ٍلُوبَِقب  اَـهُّبَر  اَـهَلَّبَقَتَف  .ِمیِجَّرلا  ِناَْـطیَّشلا  ْنِم  اَـهَتَّیِّرُذ 

ِّبَر َلاَق  ُهَّبَر  اَّیِرَکَز  اَعَد  َِکلاَنُه  .ٍباَسِح  ِْریَِغب  ُءاَشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذَـه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  اَی  َلاَق  ًاـقْزِر  اَهَدـْنِع 
ًاقِّدَـصُم یَیْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  ِباَرْحِْملا  ِیف  یِّلَُـصی  ٌِمئاَق  َوُه  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُْهتَداَنَف  .ِءاَعُّدـلا  ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًهَبِّیَط  ًهَّیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه 

ُهَّللا َِکلَذَک  َلاَق  ٌِرقاَع  ِیتَأَْرما  ُرَبِْکلا َو  ِینَغََلب  ْدَق  ٌماَلُغ َو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاَق  .َنیِِحلاَّصلا  ْنِم  ًاِّیبَن  ًاروُصَح َو  ًادِّیَس َو  ِهَّللا َو  ْنِم  ٍهَِملَِکب 
.ِراَْکبِْإلا َو ِّیِشَْعلِاب َو  ْحِّبَـس  ًارِیثَک َو  َکَّبَر  ْرُکْذا  ًاْزمَر َو  اَّلِإ  ٍماَّیَأ  َهَثاََلث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاَق  ًهَیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاَق  .ُءاَشَی  اَم  ُلَعْفَی 

یِعَکْرا يِدُجْـسا َو  ِکِّبَِرل َو  ِیُتْنقا  ُمَیْرَم  اَی  .َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  یَلَع  ِكاَفَطْـصا  ِكَرَّهَط َو  ِكاَفَطْـصا َو  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  اَی  ُهَِکئاَلَْملا  َْتلاَـق  ْذِإ 
ْذِإ ْمِْهیَدـَل  َْتنُک  اَـم  َمَیْرَم َو  ُلـُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَماَْـلقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیَدـَل  َْتنُک  اَـم  َکـَْیلِإ َو  ِهیِحوـُن  ِْبیَْغلا  ِءاَْـبنأ  ْنِم  َکـِلَذ  .َنیِعِکاَّرلا  َعَـم 

َنیِذَّلا .ًاروُدْقَم  ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناَک  ُْلبَق َو  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َهَّنُـس  َُهل  ُهَّللا  َضَرَف  اَمِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناَک  اَم  .َنوُمِصَتْخَی (2) 
َال ُهَنْوَشْخَی َو  ِهَّللا َو  ِتَالاَسِر  َنوُغِّلَُبی 

124 - 129 هرقب : - 1
34 - 44 نارمع : لآ  - 2
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ِّلُِکب ُهَّللا  َناَک  َنیِِّیبَّنلا َو  َمَتاَخ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ْنَِکل  ْمُِکلاَجِر َو  ْنِم  ٍدَـحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  اَـم  .ًابیِـسَح  ِهَّللاـِب  یَفَک  َهَّللا َو  اَّلِإ  ًادَـحَأ  َنْوَشْخَی 
ْنِم ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئاَلَم  ْمُْکیَلَع َو  یِّلَُـصی  يِذَّلا  َوُه  .اًلیِـصَأ  ًهَرُْکب َو  ُهوُحِّبَـس  ًارِیثَک َو  ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  .ًاـمِیلَع  ْیَش ٍء 

ًادِـهاَش َو َكاَْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  .ًامیِرَک  ًارْجَأ  ْمَُهل  َّدَـعَأ  ٌماَلَـس َو  ُهَنْوَْقلَی  َمْوَی  ْمُُهتَّیِحَت  .ًامیِحَر  َنِینِمْؤُْملِاب  َناَک  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا 
َنیِِقفاَنُْملا َو َنیِِرفاَْکلا َو  ْعُِطتَال  .ًارِیبَک َو  اًلْـضَف  ِهَّللا  ْنِم  ْمَُهل  َّنَِأب  َنِینِمْؤُْملا  ْرَِّشب  .ًارِینُم َو  ًاجاَرِـس  ِِهنْذِِإب َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًاـیِعاَد  .ًاریِذـَن َو  ًارِّشَبُم َو 

َكوُءاَج ْمُهَسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  ِهَّللا َو  ِنْذِِإب  َعاَُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اَْنلَسْرَأ  اَم  .اًلیِکَو (1) َو  ِهَّللِاب  یَفَک  ِهَّللا َو  یَلَع  ْلَّکَوَت  ْمُهاَذَأ َو  ْعَد 
اوُدِجَیَال َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  اَمِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤیَال  َکِّبَر  اَلَف َو  .ًامیِحَر  ًاباَّوَت  َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ْمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َهَّللا َو  اوُرَفْغَتْـساَف 

یَفَک ِهِّلُک َو  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يَدُْـهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  .ًامِیلْسَت (2)  اوُمِّلَُسی  َْتیَـضَق َو  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُفنَأ  ِیف 
ًاناَوْضِر ِهَّللا َو  ْنِم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاـعَّکُر  ْمُهاَرَت  ْمُهَْنَیب  ُءاَـمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  .ًادیِهَـش  ِهَّللاـِب 

: دنا هدرک  هبیتک  ار  هیآ  نیا  یحول  نایم  رد  روکذم  رطس  زارف  رب  .ِدوُجُّسلا (3) و  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهاَمیِس 

.اوُهَْتناَف (4) ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَم  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ْمُکاَتآ  اَم  َو 

38 - 48 بازحا : - 1
64 و 65 ءاسن : - 2
28 و 29 حتف : - 3

7 رشح : - 4
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ات 24  18 نونمؤم ، هروس  هرقب و 61  هروس  تایآ 197  دـنا ، هدرک  هبیتک  هدیـشک  ضیرع و  ثلث  ّطخ  اب  هک  رطـس  نیا  رد  مود : رطس 
.تسا هدش  يراک  یشاک  بیترت  هب  هرقب  هروس  ات 263  هبوت و 261  هروس 

لحن و هروس  رون و 98  هروـس  تایآ 36 و 37  هدـشدای ، یناقوف  رطـس  ود  اب  يزاوم ، هاتوک و  ثلث  ّطخ  اـب  رطـس  نیا  رد  موس : رطس 
.تسا هدش  هبیتک  حتف  هروس 

ینامیلس بارحم  ب : / 3 - 2

؛ دراد رارق  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  لوسر  رـصع  رد  هک  یبّنلادجـسم  یلِبق  ّدح  دادـتما  رد  ربنم و  برغ  بارحم ، نیا 
.نافع نب  نامثع  باطخ و  نبرمع  هعسوت  یبونج  ّدح  زا  لبق  دجسم ، یبونج  ییاهن  ّدح  رد  ینعی 

ترهش زین  یفنح  بارحم  مان  هب  تسا و  هدش  عقاو  مالّـسلا  باب  زا  متفه  نوتـس  ربنم و  برغ  موس  نوتـس  ّلحم  رد  ینامیلـس  بارحم 
.دراد

.تسا .ق  .ه  لاس 860  یلاوح  رد  خیش » ناغوط   » ياه هتخاس  زا  روکذم  بارحم 

هب وا  رس  تشپ  اه  یفنح  دتسیاب و  روکذم  ناکم  رد  هنیدم ، رد  اه  یفنح  ماما  هک  تشاد  رظن  نینچ  ربنم  نیا  ثادحا  اب  خیـش  ناغوط 
.تشاد تماما  ینامثع  بارحم  رد  هک  اه ، یعفاش  ِماما  هب  هن  دننک ؛ ادتقا  دوخ  ماما 

یلعدّمحم  » هک .ق  .ه  لاس 1229  رد  هک  نیا  ات  دش ؛ هنیدم  رد  نانآ  ندش  قّرفتم  ناناملـسم و  فالتخا  هب  رجنم  يریگ  میمـصت  نیا 
لدابت هعزانم ، فالتخا و  نیا  عفر  تهج  ینامثع ، دومحم  ناطلـس  هنیدـم ، مکاح  اب  دـمآ ، هنیدـم  تراـیز  هب  رـصم ، نارمکح  اـشاپ »

ار تعاـمج  يوبن ، بارحم  رد  رگید  بش  زور و  اـه و  یفنح  بارحم  رد  بش  زور و  کـی  اـت  داد  روتـسد  هجیتـن  رد  دوـمن و  هیرظن 
هجیتن یتقوم ، ِلح  هار  نیا  یلو  .دنتـسیا  زامن  هب  اه  یعفاش  اه ، یفنح  زامن  مامتا  زا  سپ  داـیعا ، مسارم و  رد  نینچمه  .دـننک  تماـما 

.دنارتسگ ار  دوخ  هنماد  نانچمه  تافالتخا  درواین و  راب  هب  يا 

بارحم اب  بسانتم  يرهاظ و  لکیه  ظفح  اب  ابیز و  رایـسب  وحن  هب  انب و  دـیدجت  ینامثع  نامیلـس  ناطلـس  نامز  رد  اه  یفنح  بارحم 
يانب تشپ  .دش  يزاسامن  يزاسزاب و  يوبن 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


169 ص :

خیرات نامیلـس و  ناطلـس  ار  نآ  یناب  هک  دراد  دوجو  ینغور  ِقاّرب  زمرق  هنیمز  رب  نیّرز  ّطخ  هب  يا  هبیتک  یفنح ، ای  ینامیلـس  بارحم 
.تسا هدز  مقر  .ق  .ه  لاس 938  ار  نآ  يانب 

: هبیتک نتم 

دّمحمب و هراصنأ  هَّللا  ّزعأ  ناخ  دیزیاب  ناطلسلا  نب  هاش  میلس  ناطلس  نبا  هاش  نامیلس  ناطلـسلا  رّفظملا  كرابملا  بارحملا  اذه  أْشنَأ  »
رمرم گنس  اب  هک  ینامیلـس  بارحم   (1) هّیوبنلا .» هرجه  نم  هئامعست  نیثالث و  نامث و  هنـس  لّوألا ، يدامج  رهـش  خیرات  مّلـس ، هلآ و 
: دنا هدرک  يراّجح  نآ  رب  ار  تایآ  نیا  هدیدرگ و  نّیزم  نیّرز ، ینآرق  تایآ  زا  ییاه  هبیتک  اب  تسا ، هدش  يرامعم  دیفس  هایس و 

ام ُْثیَح  ِمارَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضْرَت  ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  ِمیحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
بارحم ب : / 3 - 3 (3) َنیِکِرْـشُْملا ....  َنِم  َناک  ام  ًاـفِینَح َو  َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  اوُِعبَّتاَـف  ُهَّللا  َقَدَـص  ْلـُق  .ُهَرْطَـش (2)  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک 

دّجهّتلا

اجنآ هب  هدرک و  یم  باوخ  كرت  دّجهت ، بش و  زامن  يرازگرب  تهج  مالـسا  ربمایپ  هک  هدوب  یناکم  دّمحم ، تنب  همطاف  هناخ  تشپ 
، تفای ترهش  دّجهّتلا  نوتس  هب  دیدرگ و  انب  نآ  رانک  رد  اهدعب  هک  ینوتـس  روبزم و  ناکم  .تسا  هدنکفا  یم  تدابع  تماقا و  لحر 

.تسا هدوب  ناناملسم  هجوت  دروم  هراومه 

دنتخاس اپرب  گرزب  دّجهتم  ماقم  ظفح  ساپ  هب  یبارحم  ناکم ، نآ  رد  يدعب ، نورق  رد 

تّزع ار  شنارای  دوخ و  دنوادخ  ناخ - دیزیاب  ناطلس  دنزرف  هاش ، میلس  ناطلس  دنزرف  هاش ، نامیلـس  ناطلـس  ار  كرابم  بارحم  - » 1
« .داهن انب  لاس 938  لوألا  يدامج  خیرات  رد  دشخب -

144 هرقب : - 2
95 نارمع : لآ  - 3
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بغار هتفگ  هب  تسا و  تداـبع  زاـمن و  اـب  ندرک  يراد  هدـنز  بش  دّـجهت »  » زا روـظنم  .دـیدرگ  فورعم  زین  دّـجهّتلا  بارحم  هب  هک 
:(1) نآرقلا » ظافلا  تادرفم  مجعم   » رد یناهفصا 

«. اًلیل یّلصملا  دِّجهتملا ، »

: تفگ هک  دشاب  یم  شردپ  زا  لقن  هب  هَّللادبع  نب  یسیع  زا  یحیحص  ثیدح  رابتعا  هب  حالطصا  نیا 

یبا نب  ّیلع  هناخ  تشپ  يریصح  ربمایپ  باوخ ، تحارتسا و  تهج  ناشلزانم  هب  ناناملسم  تشگزاب  دجـسم و  ندش  تولخ  زا  سپ  »
هب دـید و  تلاح  نیا  رد  ار  وا  باحـصا  زا  یکی  یبش  هک  نیا  ات  .دـیدرگ  یم  لوغـشم  بش  زامن  هب  نآ  يور  درک و  یم  نهپ  بلاـط 

.دش دایز  ناگدننک  ادتقا  دادعت  هک  نیا  ات  رگید و ...  یکی  دعب  يرگید و  سپس  .دومن  ادتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

نآ هاگحبـص  .تفر  هناخ  نورد  هب  سپـس  .دننک  عمج  ار  ریـصح  داد  روتـسد  دـید ، ار  شرـس  تشپ  دـش و  غراف  زامن  زا  نوچ  ربمایپ 
زامن مدیـسرت  هک  دوب  نآ  ّتلع  دومرف : يدرک ؟ ام  كرت  ارچ  هک  دـنداد  رارق  شـسرپ  دروم  ار  لوسر  هدـننک ، ادـتقا  تعاـمج  بش ،

« .دیرادن ار  نآ  لمحت  تردق و  مناد  یم  هک  یلاح  رد  دوش ؛ بجاو  امش  رب  بش 

ناـمه روّزلا  ریقح ، هدـیقع  هب  دـشاب و  یم  روّزلا »  » هک دـناد  یم  هَّللا  لوـسر  هناـخ  ِرد  هار  رب  ار  نوتـس  نیا  ّلـحم  هَّللادـبع  نب  یـسیع 
.دنتسیا یم  تسا  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  هرجح  تشپ  ترایز ، يارب  نارئاز  هک  تسا  یهاگیاج 

هتفگ اب  دـنا و  هدرک  نایب  فلتخم  قرط  رب  ملـسم  حیحـص  يراخب و  ماما  حیحـص  رد  تباث  نب  دـیز  زا  هک  یتادنتـسم  اـب  تیاور  نیا 
.تسا قباطم  هدروآ ، یلیل  یبا  رمع  نبا  مزاحوبا و  زا  طسوألا ، ریبکلا و  رد  یناربط  هک  ییاه 

يرمق يرجه  متفه  نرق  لیاوا  رد  هک  یبارحم  يانب  زا  هدش و  عقاو  همطاف  هناخ  تشپ  نوتـس  نیا  دـسیون : یم  ًاحیرـص  راّجن (2)  نبا 
.تسا هدرک  دای  دوب ، هدش  انب  ناکم  نیا  رد 

.م  1972 یلشعرم ، میدن  پاچ : دجه ، ص 534 ، - 1
ص 76 لوسرلا ، هنیدم  رابخا  - 2
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كابـش نیب  ینعی  ترـضح ؛ نآ  هرجح  یلامـش  تمـسق  رد  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هروصقم  زا  جراخ  دّجهت ، بارحم  ساسا ، نیا  رب 
.دراد رارق  هّفص  لها  ّلحم  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هرجح 

يور رب  درک و  يزاسامن  ریمعت و  زین  ار  دّجهتلا  یمیدق  بارحم  دجـسم ، يانب  ریمعت  تّمرم و  اب  نامزمه  ینامثع  دیجملادبع  ناطلس 
: دندرک هبیتک  نینچ  ار  بسانم  هیآ  نیا  نآ ،

هب اکتا  اب  هّصاـخ و  هّماـع و  نارّـسفم  هیرظن  قاـفّتا  هب  ًادوُمْحَم (1)  ًاماقَم  َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  َکـَل  ًهَِلفاـن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیَّللا  َنِم  َو 
خیـش نایبلا » عمجم   » ریـسفت رد  ساّبع  نبا  تیاور  هب  انب  تسا و  تعافـش  ماـقم  ناـمه  دومحم » ماـقم  ، » نیقیرف دـییأت  دروم  ِتاـیاور 

دمحم نبرفعج  هکناـنچ  تسا ؛ ناناملـسم  يارب  نآ  ِتلیـضف  مالـسا و  ربماـیپ  رب  بش  زاـمن  ندوـب  بجاو  رب  لـیلد  هیآ  نیا  یـسربط ،
: دومرف لفاون  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا  امهیلع 

رد هک  دّجهت » بارحم   » (2) ََکل ....  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیَّللا  َنِم  اریز َو  نوعماـسلا » عزفف  هضیرف   » و دوب ؛ بجاو  ربماـیپ  رب  بش  زاـمن  »
.دش هدیچرب  يدوعس  تموکح  طسوت  هتفرگ ، رارق  یسررب  دروم  دّجهّتلا » هناوطسا   » ناونع تحت  یمالسا ، گنهرف  عبانم  زا  يرایـسب 
یمن هدید  ناکم  نیا  رد  رگید  تشاد ، رارق  همطاف  هروصقم  ای  هرجح  یلامش  كابش  رواجم  عفترم و  تمـسق  رد  اًلبق  هک  یبارحم  زین 

هدش يرامعم  يزورما - هرجنپ  رانک  و  تشاد - رارق  كابشلا  یلامش  باب  قرش  رد  هک  یگرزب  نوتـس  نیلّوا  يور  بارحم  نیا  .دوش 
رارق هّفـص  باحـصا  ّلحم  نآ ، تسار  تمـسق  هک  يوحن  هب  تسا ؛ لیئربج  باب  ِهار  پچ  تمـسق  رد  ًاقیقد  رـضاح  لاـح  رد  هک  دوب 

.دشاب (3) یم  دجسم  نیمز  حطس  زا  رت  عفترم  یکدنا  هّفص ، لها  ّلحم  دننام  نآ  رواجم  نیمز  دراد و 

79 ءارسا : .دیامرف » تیانع  وت  هب  ییالاو  ماقم  دنوادخ  دیاش  هد ، صاصتخا  هلفان  زامن  ندناوخ  يارب  ار  یتقو  هاگنابش  زا  و  - » 1
ص 307 ج 10 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  یبطرق ، بیذهت و  یسوط ، خیش  - 2

ص 209 هیزاجحلا ، هلحرلا  ینونتب ، - 3
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همطاف بارحم  ب : / 3 - 4

كابش تشپ  زا  نآ  يانب  دوجوم و  نونکا  مه  دراد و  رارق  همطاف  هرجح  ای  هروصقم  لخاد  دّجهّتلا و  بارحم  بونج  رد  بارحم  نیا 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ناگتفیـش  تدابع  زامن و  ّلحم  يراگزور  تسین و  یهار  نآ  هب  ار  دارفا  یلو  تسا ؛ ناـیامن  يرئاز  ره  يارب 

.تسا هدوب 

مرح خیاشم  بارحم  ب : / 3 - 5

هتخاس زا  تسین و  شیب  رتم  راهچ  اه  نآ  نیب  هلـصاف  دراد و  رارق  هّفـص ) لها  ناکم   ) تاوغـألاهّکد یلامـش  تمـسق  رد  بارحم  نیا 
.درادن یّصاخ  ینید  یخیرات - هبنج  دندوب و  هداهن  انب  يوبن  مرح  خیاشم  تهج  اًلبق  ار  نآ  هک  تسا  يرجه  هدزیس  نرق  طساوا  ياه 

فیرش هضور  ب : / 4

هـس نیا  هک  تسا  یناـکم  هضور  .میتشاد  میدـقت  ینانخـس  هرجح  بارحم و  ربنم و  لـیاضف  زا  هتـشذگ ، ياـه  شرازگ  هعومجم  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  .دراد  ربرد  ار  سدقم  ناکم 

«. هّنجلا ضایر  نم  هضور  يربنم  یتیب و  نیب  ام  »

: تسا هدش  هدید  ثیداحا  رد  زین  ریز  ریباعت 

 ...«. یترجح يربنم و  نیب  ام   ...«، » يربق يربنم و  نیب  ام   ...«، » یتویب يربنم و  نیب  ام  »

رامع و نب  هیواعم  قیرط  زا   (1) یفاکلا » عورف   » رد فلتخم  دانسا  هب  ینیلک  ار  ثیدح  نیا 

.یبّنلا ماقم  هضوّرلا و  ربنملا و  باب  جحلا ، باتک  ص 553  ج 4 ، - 1
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دوخ ثیدح  رتفد  رد  هَّللادبعوبا  دمحم  نبرفعج  زا  لقن  هب  جاّرد  نب  لیمج  بهو و  نب  هیواعم  نینچمه  ریـصبوبا  یمرـضح و  رکبوبا 
.تسا هدرک  طبض  تبث و 

هدرک تیاور  هَّللادبعوبا  زا  ریـصبوبا ، زا  ناکم ، نبا  زا  انـس ، نبدمحم  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  ار  هدش  دای  ثیدـح  یسوط (1)  خیش 
تبسن جحلا » باتک   » حرش رد  یهقف  عبانم  نآ  دانتسا  هب  تیب و  لها  ثیدح  عبانم  یمامت  هک  تسین  يدیدرت  صوصخ  نیا  رد  .تسا 

هکلب هدشن ؛ هتشاد  اور  يدیدرت  رما  نیا  تلاصا  رد  اهنت  هن  یمالسا ، یـشزرا  ماظن  رد  هک  دنراد  یّـصاخ  شریذپ  روهـشم ، ثیدح  هب 
هَّللا لوسر  دـمحم  دـقرم  ناگدـننک  رادـید  يارب  هک  يّدـح  هب  دـنا ؛ هدوب  زین  يوبن  هکرابم  هضور  رد  ترایز  تدابع و  ماجنا  قّوشم 

.تسا هفیرش  هضور  دوجو  هب  ًاساسا  یبّنلا ، دجسم  ّتیسدق  هک  دنک  یم  مولعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  رتاوت - قافّتا و  هب  هباحص - یتیاور  عبانم  رد  ثیدح  نیا 

باتک باب 12 و  هنیدـملا ، لئاضف  باـتک  باب 5 و  لوسّرلا ، دجـسم  یف  هالّـصلا  باتک  يراخب ، ماما  حیحـص ، ثیدـح  هعومجم  رد 
.تسا (2) هدرک  تبث  ار  نآ  تیاور و  دـحاو  ظـفل  هب  ار  هدـش  داـی  ثیدـح  فـلتخم ، دانـسا  هب  رّرکم و  رد  رّرکم  باب 52 ، قاقّرلا ،

باتک بقانملا و  باتک  ننس »  » رد يذمرت  ماما   (3) ملسم ،» حیحص  حرش   » رد يوون  جحلا ، باتک  حیحص »  » رد ملـسم  ماما  نینچمه 
تاـقبطلا  » رد دعـس  نبا  ، 6 ، 5 ، 3 ءزج 2 ، دنـسم ،»  » رد لـبنح  نبدـمحا  هلبقلا ، لابقتـسا  نع  یهنلا  باـتک  رد  کـلام  ماـما  أـطوم ،» »

، كرد طابنتسا و  رد  كارتشا  ظفل و  قافّتا  هب  ار  هَّللا  لوسر  دمحم  هتفگ  لوسرلا ،» هنیدم  رابخا   » رد راّجن  نبا  تیاهن  رد  و  يربکلا »
.دنا هدرک  رکذ  لقن و 

: هک هدرک  دانتسا  ضایع  یضاق  هتفگ  هب  ینالطسق  يراّسلا  داشرا  هیشاح  ص 99 ،) ج 6 ، « ) ملسم حیحص  حرش   » رد يوون 

هدیدان ار  نارّکفتم  زا  رگید  يرایـسب  هدیقع  یلو   (4) رهظألا .» وه  اذـه  ایندـلا و  یف  ناک  يذـّلا  هنیعب  هربنم  دارملا  ءاملعلا  رثکأ  لاق  »
: هک تسا  هتفرگن 

ص 12 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
.ربنملا ربقلا و  نیبام  لضف  باب  ج 2 ، يراخبلا ، حیحص  حرشل  يراسلا  داشرا  رد  ینالطسق  زا  - 2

.رکفلاراد پاچ  ینالطسق ، يراسلا  داشرا  هیشاح  رد  ص 99 ، ج 6 ، - 3
« .تسا رت  حیحص  نخس  نیا  تسا و  هدوب  ایند  رد  هک  تسوا ، ربنم  هنیعب »  » روظنم دنیوگ  یم  املع  رثکا  - » 4
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ضوحلا هبحاص  دروی  هحلاصلا  لامعألا  همزالمل  هدـنع  روضحلا  هربنم و  دـصق  ّنأ  هانعم  لیق  هضوح و  یلع  ًاربنم  كانه  هل  ّنأ  هانعم  »
روصحم هرجح  هب  قرـش  رد  ربـنم و  هب  برغ  رد  هک  نآ - یلِبق  تمـس  زا  هضور  یعقاو  دودـح  دـح و  رد   (1) هنم .» هبرش  یـضتقی  و 

رظن زا  .تسا  هدـش  هدـهاشم  ربتعم  نوتم  يالبال  رد  یتوافتم  ياهرظن  راـهظا  یماـش ، تمـس  زا  یلو  درادـن ؛ دوجو  یفـالتخا  تسا -
زا لقن  هب  دایز » نب  لهس   » زا تیاور  هب  ینیلک  هکنانچ  تسا ؛ هدش  بوسحم  شردپ  تیب  وزج  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هّیماما ، عبانم 

.تسا هدرک  حیرصت  نآ  هب  هَّللادبعوبا ، زا  لقن  هب  بهو  نب  هیواعم  زا  يرگید  ثیدح  رد  هَّللادبعوبا و  زا  جاّرد » نب  لیمج  »

نامز رد  هک  تسا  يا  هلـصاف  ّدح و  نیا ، تسا و  هدروآ  رتم  رد 15  رتم  دودـح 22  ار  هضور  تحاسم  هّیزاجحلا » هلحّرلا   » رد ینونتب 
- هرجح ات  ربنم  زا  هضور - یلبق  ّدح  ياه  هدرن  يانثتـسا  هب  هزورما ، هّتبلا  هک  دوب  هدش  صّخـشم  درز ، یـسم  ياه  هدرن  اب  اه » ینامثع  »

.دوش یمن  هدید  نآ  یبرغ  یلامش و  ّدح  ياه  هدرن 

ّدح رد  رقتـسم  ياـه  نوتـس  لوط  فصن  .ق ) .ه  ياّفوتم 945   ) ینامثع میلـس  ناطلـس  دـسیون : یم  نیرظاـّنلا » ههزن  یف   » رد یجنزرب 
نیمز دش و  بّهذُم  شّقنم و  تّمرم ، دیجملادبع  ناطلس  نامز  رد  هک  دوب  هدرک  يزاسامن  زمرق  دیفس و  ياهرمرم  اب  ار  هفیرش  هضور 

.دندومن شرف  هنیدم  یبرغ  لامش  رد  قیقع  هّرد  یلامش  ياه  هوک  زا  هدش  جارختسا  ِخرس  ياه  گنس  اب  ار  نآ 

لها هرواشم  باحصا و  تایاور  ساسا  رب  هک  تسا  هدوب  روکذم  ياه  نوتـس  نیب  تحاسم  ژارتم  رب  ینتبم  رتم )  22 * 15  ) هضور ّدح 
تیب لها  ثیداحا  رد  دوجوم  هاگرظن  اب  یفالتخا  جیاتن ، نیا  ریقح ، ّفلؤم  هدـیقع  هب  لاحره  هب  .تسا  هدـش  يدـنبدح  نییعت و  ملع ،

.درادن مالسلا  مهیلع 

تیب وزج  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هک  نیا  ضرف  اب  تفگ : دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هناخ  دودح  نییعت  دروم  رد 
یبّنلادجـسم رد  ار  ناکم  نیا  يذاُحم  دناوت  یم  ًامازلا  فصو ، نیا  اب  دوش و  یم  هروصقم  هرجح و  لماش  هضور  ّدح  دشاب ، هرجح  و 

.دوش لماش 

نتـشاد روـضح  تسا و  وا  ربـنم  روـظنم  هک  تـسا  هدـش  هـتفگو  دراد  شـضوحرانک  يربـنم  اـجنآ  رد  هـک  تـسا  ینعم  نـیا  هـب  - » 1
« .دشونب ضوح  نآزاو  هدشدراو  ضوحرب  صخش  ددرگ  یم  بجوم  کین  لامعا  ماجنا  تهج  شرانکرد 
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یسدق ياه  نوتس  ب : / 5

تادابع و دای  هب  يونعم و  ینید - هدـیقع  رابتعا  هب  اه  نآ  زا  يدادـعت  ّلحم  هک  دراد  رارق  ییاه  نوتـس  فیرـش ، هضور  هدودـحم  رد 
دروم روکذم ، نکاما  مالسا ، خیرات  لوط  رد  اذل  تسا ؛ هدرک  ادیپ  یـسدق  هبنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ياه  ترایز 

.تفرگ رارق  ناملسم  ياه  لسن  نیعبات و  هباحص ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  صاخ  هّجوت 

رارق فیرش  هضور  رد  یسدق  نوتـس  جنپ  میداد ، رارق  یـسررب  دروم  دجهّتلا » بارحم   » ناونع هب  ار  نآ  هک  دّجهت  نوتـس  يانثتـسا  هب 
: میزادرپ یم  اه  نآ  ییاسانش  هب  اًلیذ  هک  دراد 

هبوت نوتس  ب : / 5 - 1

.تسا موس  مود و  هفیلخ  ود  هعسوت  زا  لبق  یبّنلادجسم ، ّدح  ياهتنم  هک  دراد  رارق  نوتس  فیدر  کی  هرجح ، ربنم و  نیب 

يور هبور  .دنا  هدرک  صّخـشم  ار  نآ  یـسم ، ياه  هدرن  بصن  اب  هزورما  تسا و  هدش  عقاو  بارحم  ربنم و  اه ، نوتـس  نیا  فیدر  رد 
هب هرجح - ات  برغ  رد  ربنم  زا  رّودم  نوتس  ییات  جنپ  فیدر  کی  دنا ، هدش  طوبرم  مه  هب  یـسم  ياه  هلیم  اب  هک  روکذم  ياه  نوتس 

، رگید یناشن  هب  .تسا  ربنم  تمس  زا  نوتس  نیمراهچ  ای  هرجح  تمس  زا  نوتس  نیمود  هبوت  نوتس  .تسا  هدش  ثادحا  قرـش - يوس 
.تسا هدش  عقاو  نآ  قرش  رد  ریرسلا  نوتس  نآ و  یبرغ  تمس  رد  هشیاع  نوتس  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یناکم  رد  هبوت  نوتس 

: میزادنیب تیاور  خیرات و  هب  يرظن  تسا  مزال  هباُبل  وبا  ای  هبوت  نوتس  هیمست  هجو  دروم  رد 

: دسیون یم  هیوبّنلا » هریّسلا   » رد ماشه  نبا  قاحسا و  نبا 

هرکاذم و تهج  ار  فوع ) نب  ورمع  ونب  زا   ) رذنملادبع نبهباُبلوبا  درک ، هرصاحم  ار  هظیرق  ونب  نایدوهی  مالسا ، ربمایپ  هک  ییاهزور  »
.داتسرف هظیرق  ونب  نایم  هب  نایدوهی ، تساوخرد  قبط 
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ات دـنداد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  وا  يراز ، هیرگ و  هب  هّچب  نز و  درم و  زا  ناـیدوهی  تفاـی ، روـضح  هـظیرق  ینب  عـمج  رد  هباـبلوبا  نوـچ 
.دننک اقلا  ناشیا  هب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 

نیا زا  سپ  .دهد  تبثم  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  نایدوهی  يرادربنامرف  مدـع  هب  هبابلوبا  هک  دـش  نآ  تاثحابم  نیا  هجیتن 
ادخ و هب  هک  مدیمهف  هتـشادنرب ، زونه  ار  مدق  نیلّوا  هک  ادـخ  هب  مسق  تفگ : دـش و  دوخ  ياطخ  تنایخ و  هجوتم  هبابلوبا  رظن ، راهظا 

.ما هدرک  تنایخ  ادخ  لوسر 

يوس هب  نامیشپ  ناشیرپ و  هرـسکی و  دراد ، ضورعم  ار  وگتفگ  حرـش  ددرگ و  زاب  ربمایپ  روضح  هب  هک  نآ  یب  هبابلوبا  ساسا  نیا  رب 
: تفگ یم  نانک  هیرگ  تسب و  دجسم  ياه  نوتس  زا  یکی  هب  ار  دوخ  تفر و  دجسم 

.دوشن اریذپ  ار  ما  هبوت  دشخبن و  ارم  ادخ  رگا  مور  یمن  اجنیا  زا 

: دومرف ناشیا  دندناسر و  ربمایپ  هب  ار  هعقاو  ربخ 

.ددرگ غالبا  ادخ  رما  رگم  مناوت ، یمن  نونکا  یلو  مدرک ؛ یم  ترفغم  ياضاقت  شیارب  دمآ  یم  نم  دزن  هب  هباُبلوبا  رگا 

نیا هب  طوبرم  هیآ  .دش  لوبق  هبابلوبا  هبوت  دومرف : مدیسرپ ، ار  ّتلع  .ددنخ  یم  ربمایپ  هک  مدید  دش ، حبص  نوچ  تسا : هتفگ  هملس  ّما 
: تسا رارق  نیا  زا  ارجام 

شریذپ ربخ  ات  متفرگ  تزاجا  تفگ : هملس  ّما  .َنوُمَْلعَت (1)  ُْمْتنَأ  ْمُِکتانامَأ َو  اُونوُخَت  َلوُسَّرلا َو  َهَّللا َو  اُونوُخَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
.مهر یمن  نتسب  زا  دیوگن ، دوخ  ربمایپ  ات  تفگ : تشادن و  رواب  دشن و  اریذپ  هبابلوبا  یلو  مراد ؛ مالعا  هبابلوبا  هب  ار  هبوت 

« .دنداد ترهش  هباُبلوبا  ای  هبوت  نوتس  ار  روکذم  نوتس  دش ، نینچ  نوچ  و 

هب و  نایبلا ،» عمجم   » رد یسربط  خیش  (2) و  یمقلا » ریسفت   » رد یمق  میهاربا  نب  یلع 

لاح دینکن و  تنایخ  رگیدکی  هب  دوخ و  ياه  تناما  هب  دیزرون و  تنایخ  شربمایپ  دنوادخ و  هب  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  - » 1
.27 لافنا : .دیهاگآ » نآ  ِدب  بقاوع  زا  هک  نآ 

271 صص 303 - ج 1 ، - 2
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ار ارجام  رگید  يا  هّدـع  دنا (1) و  هدرک  دییأت  ار  روکذم  هعقاو  مالـسلا  مهیلع  دمحم  نبرفعج  رقاب و  دّـمحم  ماما  زا  یتایاور  دانتـسا 
زا سپ  دندنام و  هنیدم  رد  دوخ  لاوما  هب  هقالع  هطـساو  هب  ناناملـسم  زا  دـنچ  ینت  اب  هبابلوبا  هک  دـنا  هتـسناد  كوبت  هوزغ  هب  طوبرم 

: دنتفگ دندش و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  ربمایپ  جورخ 

میدنبب دجسم  ياه  نوتس  رد  ار  دوخ  ام  هک  ادخ  هب  جنر ! تّدش و  داهج و  رد  وا  هباحص  ربمایپ و  شیاسآ و  تحار و  هیاس و  رد  ام  »
« .دریذپب ام  رذع  لوبق و  ار  ام  هبوت  دیاشگ و  زاب  ار  ام  دیایب و  لوسر  ات  مییاشگن  زاب  نتشیوخ  و 

: تفگ هک  دنک  یم  هراشا  بعک  نب  دمحم  زا  لقن  هب  هَّللادبع  نب  رمع  تیاور  هب   (2) هنیدم » خیرات   » رد هلابز  نبا 

« .دروآ یم  ياج  هب  هبوت  نوتس  راوج  رد  ار  زامن  مالسا  ربمایپ  »

: هک دنک  یم  حیرصت  هَّللادبع  نبرمع  رگید ، تیاور  هب  و 

« .تخادرپ یم  وگتفگ  هب  نانآ  اب  ربمایپ  دندز و  یم  هقلح  نآ  درگ  هب  نیکاسم  ارقف و  هک  هدوب  ینوتس  نآ ، »

: تسا هدمآ  ننس ) رد   ) هجام نبا  رمع و  نبا  زا  لقن  هب  رگید  يدنس  رد  و 

 ...« درک یم  هتوتیب  هبوت  نوتس  رانک  فاکتعا ، يارب  مالسا  لوسر  »

يدنـس هب  هَّللادبعوبا و  زا  یبلح ، زا  دامح ، زا  وا  میهاربا و  نب  یلع  زا  لقن  هب  هنیدـملاب ، ماقملا  لضف  باب  یفاکلا ،» عورف   » رد ینیلک 
: ربمایپ هک  دنک  یم  حیرصت  هَّللادبعوبا  رامع ، نب  هیواعم  قیرط  زا  رگید 

.يرشخمز ریسفت  یقهیب و  لئالدلا  - 1
«. افولا ءافو  ، » يدوهمس - 2
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« .دینارذگب تدابع  ترایز و  اب  هبوت  نوتس  رانکرد  ار  يزور  »
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سرحملا نوتس  ب : / 5 - 2

هرجح برغ  تمس  رد  یلعف  حیرض  ای  كابش  دادتما  رد  هک  تسا  يرّودم  نوتـس  دراد ، رارق  هضور  هدودحم  رد  هک  ینوتـس  نیمود 
یبا نب  یلع  زامن  ّلحم  نآ ، دراد و  رارق  نآ  یماش  تمسق  رد  دوفولا  نوتس  نآ و  یلبق  تهج  رد  ریرس  نوتس  .تسا  هدش  عقاو  يوبن 

.دراد ترهش  زین  یلع  نوتس  ای  اّلصم  هب  تسا و  هدوب  یبنلادجسم  رد  بلاط 

: هک دروآ  یم  ام  دای  هب  هدش ، تبث  يراخب  ماما  حیحص »  » رد هک  دیبع  نب  دیزی  زا  یثیدح  راّجن  نبا 

« .دروآ یم  ياج  هب  زامن  رّرکم  لحم  نیا  رد  هَّللا ، لوسر  دمحم  »

.تسا هدرک  حیرصت  هعقاو  نیا  هب  کلام  نب  سنا  و 

 ...« دیآ یم  لوسر  ماقم  زا  سپ  هک  ینوتس  رانک  رد  ار  هعمج  زور  : » تفگ هک  هَّللادبعوبا  زا  رامع  نبهیواعم  ثیدح  رد  تسا  نکمم 
.دراد یهاوگ  نآ  رب  جح ) باتک  رد   ) یفاک عورف  باتک  دشاب و  نوتس  نیمه  هب  هراشا 

دوفو نوتس  ب : / 5 - 3

تأیه مالسا  ربمایپ  هک  تسا  یناکم  لحم ، نیا  دشاب و  یم  هرجح  یبرغ  حیرـض  دادتما  رد  یماش و  تمـس  رد  رّودم ، نوتـس  نیموس 
.دنا هدراذگ  مان  یگدنیامن  ياه  تأیه  دوفو  ار  نآ  رابتعا  نیمه  هب  تفریذپ و  یم  روضح  هب  هرکاذم  تهج  ار  فلتخم  ياه 

ریرس نوتس  ب : / 5 - 4

سّرحملا نوتس  نآ و  برغم  رد  هبابلوبا  نوتس  هک  تسا  هروصقم  یبرغ  حیرض  ای  كابشلا  تمسق  دادتما  رد  رّودم  یلِبق  نوتس  نیلّوا 
هدوب و هَّللا  لوسر  دّمحم  فاکتعا  ناکم  ییحی (2)  رمع (1) و  نبا  ثیدح  دانتسا  هب  هک  تسا  یلحم  نیا  دراد و  رارق  نآ  لامـش  رد 

ریرس هب 

.هلابز نبا  - 1
.یفطصملا راد  رابخأب  افولا  ءافو  يدوهمس ، - 2

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 200 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_181_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_181_2
http://www.ghaemiyeh.com


181 ص :

.تسا هتفای  ترهش 

.دندیشک یم  زارد  نآ  رب  ربمایپ  دندنارتسگ و  یم  ار  یی  امرخ ) گرزب  گرب   ) دیرج ربمایپ ، فاکتعا  تهج  ناکم  نیا  رد 

نیرجاهملا هعرقلا و  نوتس  5 ب : - 5

رد ریرـس  نوتـس  هک  دشاب  یم  ربنم  یبرغ  رّودم  نوتـس  نیمّوس  دراد ، ترهـش  هشیاع  نوتـس  هب  خـیرات  ياه  باتک  رد  هک  نوتـس  نیا 
.تسا هدیدرگ  عقاو  نآ  قرشم 

نیرجاهملا سلجم  رابتعا  نامه  هب  هک  تسا  نیرجاهم  تسـشن  عمج و  يارب  یّلحم  ربمایپ و  ياهزامن  ناـکم  روآداـی  روکذـم  نوتس 
.تسا هتفرگ  مان 

راهچ نآ ، يانب  زا  لّصفم  یفصو  نمض  هدرک ، ترایز  ار  ربمایپ  دجسم  .ق  .ه   1302 ياه 1303 - لاس  رد  هک  یناهارف  نیسح  ازریم 
، ریرس ياه  نوتس  ضرع  رد  اه - نوتس  يور  اه » ینامثع   » يانب رد  اه  نوتـس  مان  هک  دزاس  یم  مولعم  هدرب ، مان  ار  نآ  ِروهـشم  نوتس 
كّربتُم و هّیماما ، هاگرظن  زا  اه  نوتـس  نیا  ناکم  .دوب  هدش  هتـشاگن  هفّلخم - هشیاع و  هبابلوبا ، ياه  نوتـس  لوط  رد  دوفو و  سرح و 

.تسا هَّللادبعوبا  ماما  دیکأت  دروم  اه  نوتس  نآ  دزن  نارئاز  تدابع   (1) یفاکلا ، عورف  رد  ینیلک  هتفگ  قبط 

.موس - 19 هشقن : کن :

هّفُص لها  ناکم  ب : / 6

یناکم هیاس  رد  ات  دندمآ  یم  یبّنلادجسم  هب  دنتشادن و  یلزنم  هک  یناسک  تسا ؛ هتـسناد  نیرجاهم  يارقف  ار  هّفُـص  لها  ریثا (2)  نبا 
.دنوش رادروخرب  ربمایپ  محارم  زا  دننیزگ و  تماقا 

مالسا نانامهیم  ار  هّفص  لها  حیحص ،»  » رد يراخب  ماما  زا  یثیدح  دانتسا  هب  راّجن  نبا 

ص 557 ج 4 ، نیطاسألا ، دنع  فاکتعإلا  موّصلا و  هنیدملاب و  ماقملا  لضف  باب  جحلا ، باتک  - 1
ص 37 ج 3 ، هیاهنلا ، - 2
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هتفیـش ادـخ و  هب  نانمؤم  یلو  دنتـشادن ؛ يدـالوا  رـسمه و  هناـشاک ، هناـخ ، هک  هتـسناد  ناناملـسم  زا  یهورگ  ار  ناـنآ  هدرک و  یّقلت 
.دندوب هتسج  هانپ  ربمایپ  فاطلا  هب  دوخ  كدنا  ياهزاین  عفر  يارب  هک  دندوب  ربمایپ  تیاده 

رد ِناگراچیب  يارب  یهاـگیاج  لـحم ، نیا  اریز  دـنا ؛ هتـشون  تاوغـألاهّکد  ار  هّفـص  لـها  ّلـحم  ناثّدـحم ، ناـخّروم و  حالطـصا  رد 
.تسا هدیسر  یم  رفن  ود  دون و  هب  ناشدادعت  یخیرات ، تادنتسم  قبط  دوب و  هراچ  يوجتسج 

نیمز زا  رتم  مین  هک  ییوّکس  تروص  هب  همطاف ) هرجح   ) هروصقم یلبق  حیرض  لباقم  دّجهت ، بارحم  یلامش  تمـسق  رد  هّفـص  ناکم 
تسا و هدش  روصحم  یسم  يرجحم  اب  هک  دشاب  یم  تحاسم  رتم  شـش  دون و  ياراد  وّکـس  نیا  .دراد  رارق  تسا ، رت  عفترم  دجـسم 

.تسا نارئاز  ترایز  تدابع و  يارب  یهاگیاج  نونکا  مه 

.دراد عافترا  رتم  یتناس  لهچ  ضرع و  رتم  تشه  لوط و  رتم  هدزاود  تاوغألا  هکد  هک  تسا  هتفگ  ینونتب (1) 

«. هفصلا لهأل  ًاناکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هدهع  یف  تناک  «َو 

یبّنلا دجسم  باوبا  ب : / 7

هب ًامئاد  ای  دنتشاد  تنوکس  دجسم  فارطا  رد  هک  یصّخشتم  دارفا  ّتیعقوم  ای  تّمرم  هعسوت و  ياه  ترورض  هب  انب  خیرات و  ریسم  رد 
رد تشگ و  یم  دودسم  اهرد  نآ ، فارطا  ياهانب  ای  دجـسم  يانب  ّتیعـضو  رییغت  اب  ای  دش و  یم  هدوزفا  یبّنلادجـسم  گرزب  ياهرد 

.دش یم  ببس  ار  باوبا  شهاک  هجیتن 

دیلو يانب  رد  دجسم  ياهرد  ب : / 7 - 1

تـسیب ياراد  دجـسم  يرطم ، هلابز و  نبا  داقتعا  هب  دومن ، دجـسم  یمیدق  يانب  نیزگیاج  کلملادبع  نب  دیلو  هک  يدـیدج  يانب  رد 
دجسم یلامش  ای  یماش  تمسق  رد  رد  راهچ  دجسم و  برغم  رد  رگید  رد  تشه  یقرـش و  راوید  رد  نآ  رد  تشه  هک  تسا  هدوب  رد 

.تسا هتشاد  رارق  یبّنلا 

ص 209 هیزاجحلا ، هلحرلا  - 1
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: قرش ياهرد 

.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  يذاحم  هک  یلع ، باب  . 1

.تسا هدرک  یم  دمآ  تفر و  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  يرد  ای  یبّنلا ، باب  . 2

.تسا هدوب  ناّفع  نب  نامثع  هناخ  يور  هبور  نوچ  نامثع ، باب  . 3

.تشاد ترهش  هطیر  باب  هب  دومن و  ثادحا  ار  نآ  باّطخ  نبرمع  هک  ءاسّنلا ، باب  . 4

.ساّبع نب  هَّللادیبع  نب  هَّللادبع  نب  نسح  تنب  ءامسا  هناخ  لباقم  ِرد  . 5

.ناورم طابر  يور  هبور  ِرد  . 6

.یفاوصلا تایبا  صاع و  نب  ورمع  هناخ  نیب  عصانملا  قاقز  هچوک  لباقم  ِرد  . 7

.ماسّرلا راد  بناج  رد  یفاوّصلا ، تایبا  لباقم  ِرد  . 8

: یبرغ ياهرد 

.دیرخ ار  نآ  بلاط  یبا  نبرفعج  نب  هَّللادبع  اهدعب  هک  فوع  نب  نامحرلادبع  ياه  هناخ  زا  یسوم ، ّما  هناخ  لباقم  ِرد  . 1

.کمرب نبدلاخ  نبرفعج  هناخ  يور  هبور  ِرد  . 2

- یثراح هَّللادـیبع  نبدایز  ِنآ  زا  تشاد و  ياج  رکبوبا » هرجنپ ) هخوخ /(   » همحّرلا و باب  نیب  هک  دایز  باـب  .هکتاع (1) 4 . باب  . 3
.دوب حاّفس - ییاد 

.رکبوبا هخوخ  دادتما  رد  يا  هخوخ  . 5

.تسا موسوم  عوشخلا  باب  ای  مالّسلا  باب  هب  هک  ناورم  باب  . 6

: یلامش ياهرد 

.فوع نب  نامحّرلادبع  نبدیمح  هناخ  لباقم  باب  . 1

.دش هّیرهاّظلا  طابر  اهدعب  هک  دیمح  هناخ  هّیقب  لباقم  باب  . 2
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.ه  640 - 623  ) یسابع هفیلخ  هَّللاب  رصنتسملا  رفعجوبا  .ق  .ه  لاس 267  رد  دمآ و  یم  دـیمح  هناخ  لابند  هب  هک  یّلحم  لباقم  باب  . 3
.دومن انب  اجنآ  رد  یناتسرامیب  .ق )

.همحّرلا باب  قوّسلا و  باب  - 1
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.هصلاخ ياه  هناخ  لباقم  باب  . 4

.ه  96 - 86  ) .دید دوخ  هب  يوما  نایناورم  زا  کلملادبع  نب  دیلو  نارود  رد  دجـسم  يانب  خیرات  هک  دوب  يدادعت  رثکادـح  اهرد ، نیا 
( .ق

دیلو ياـنب  رد  دجـسم  باوبا  اـب  ًارهاـظ  هک  هتـسناد  باـب  هدزون  .ق  .ه   581 ياه 578 - لاـس  هناـیم  رد  ار  دجـسم  ياـهرد  ریبج  نبا 
زا يرجه  مهد  نرق  رد  هچنآ  دـشن و  ینالوط  اه  نآ  يانب  بلاغ  رمع  اذـل  دوبن و  هدوشگ  رد  راـهچ  زا  شیب  یلو   (1) دراد ؛ تقباطم 

.تسا هدوبن  ءاسّنلا - باب  لیئربج و  باب  همحّرلا ، باب  مالّسلا ، باب  ینعی  مهم - رد  راهچ  زا  شیب  دنام ، یقاب  اه  نآ 

يدوعس ینامثع و  يانب  رد  دجسم  ياهرد  ب : / 7 - 2

رد راهچ  .دش  گرزب  رد  جنپ  هب  دودحم  دید ، دوخ  هب  ینامثع  دیجملادبع  نامز  رد  هک  ییاه  يزاسزاب  هعـسوت و  اب  دجـسم ، ياهرد 
سّـسؤم مان  هب  زین  رد  کی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  یناگدنز  خـیرات  هریـس و  هب  دنتـسم  ینید و  یخیرات - هنیرید  ظفح  اب  نآ ،

: دیدج يانب 

.همحّرلا باب  مالّسلا و  باب  دجسم ، برغ  رد 

.لیئربج باب  ءاسّنلا و  باب  دجسم ، قرش  رد 

.لّسّوتلا باب  يدیجملا و  باب  دجسم ، لامش  رد 

انب يدوعس ، هعسوت  رد  اهدعب  لب  تسا ؛ مالـسا  خیرات  لوط  رد  یبّنلادجـسم  مهم  ياهرد  اهنت  هن  رکّذلا ، قوف  هناگجنپ  ياهرد  ناکم 
يرامعم دندومن و  رصحنم  باب  هد  هب  ار  دجسم  یلعف (2)  ياهرد  عومجم  دیدج ، ِرد  جنپ  ندوزفا  اب  دـیدرگ و  ظفح  اه  نآ  يامن  و 

.دندرک ثادحا  دیدج ، يانب  اب  بسانتم  ار  نآ 

يرتشیب هّجوت  دـنراد ، رارق  اـم  مشچ  ربارب  رد  هک  يدوعـس  یناـمثع - هناـگهد  باوبا  هنیرید  حرـش  هب  هک  تسا  مزـال  ساـسا ، نیا  رب 
: مییامن لوذبم 

دّجهت بارحم  لباقم  نآ  لخدم  هدش و  عقاو  دجسم  یبرغ  راوید  رد  لیئربج ، باب  . 1

ص 172 ریبج ، نبا  هلحر  - 1
.ق .ه  لاس 1397  ات  - 2
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185 ص :

هک دوب  ّتلع  نادب  هیمست  هجو  نیا  .تسا  هدوب  موسوم  نامثع  باب  هب  اًلبق  میتفگ ، هکنانچ  تسا و  دّمحم  تنب  همطاف  هناخ  لامـش  رد 
، ربمایپ هک  تسا  یثیداحا  رب  ینتبم  لیئربج »  » هیمـست هجو  دوب و  هدـش  عقاو  موس  هفیلخ  ناّـفُع - نب  ناـمثع  هناـخ  لـباقم  روکذـم  ِرد 

راثآ زا  لیئربج ، باـب  ياـه  نوتـس  رد و  رـس  یلعف ، ياـنب  .تسا (1)  هدرک  وـگتفگ  وا  اـب  تاـقالم و  رد  نـیا  لخدـم  رد  ار  لـیئربج 
ییالط گنر  هب  ثلث و  ّطخ  هب  باب ، نیا  رد  رـس  رد  .تسا  هدنام  ظوفحم  نانچمه  اه  يدوعـس  طّسوت  هک  تسا  ینامثع  دیجملادبع 

: دنا هدرک  هبیتک  ار  هیآ  نیا  زبس ، هنیمز  رب 

.ٌریِهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُِحلاص  ُلیِْربِج َو  ُهالْوَم َو  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف 

: تسا هدش  هتشون  رد  هگنل  ود  زا  کی  ره  رب  و 

: دنا هدرک  هبیتک  نینچ  لیئربج ، مایپ  يارجا  رد  ربمایپ  لاح  نابز  هناشن  هب  ار  یتیب  نینچمه  .ُباَْوبَْألا (2)  ْمَُهل  ًهَحَّتَفُم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 

انب نوهی  ًابعص  يری  رمأ  ُّلک  لعث و  نم  تئشام  انباب  یف  ّطح  و 

راوید رد  باب ، نیا  .تسا  ینامثع  دیجملادبع  هب  طوبرم  نآ  یلعف  يانب  مود و  هفیلخ  باطخ ، نبرمع  ياه  هتخاس  زا  ءاسّنلا ، باب  - 2
.تسا هتفای  هار  هفّصلا - باحصا  لحم  بقع - تمس  هب  اجنآ  زا  هتفرگ و  رارق  لیئربج  باب  یلامش  دادتما  دجسم و  یقرش 

: تفگ هک  رمع  نبا  زا  لقن  هب  تسا  یثیدح  هب  دنتسم  ءاسن  هیمست : هجو 

(3) ءاسنلل .»...  بابلا  اذه  انکرَت  َول  »

.یقهیب لیالدلا  - 1
50 ص : - 2

.دوادوبا ننس  - 3
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186 ص :

: تسا هدش  هتشون  رد  نیا  يور  رب   (1) ءاسنلا .» باب  اذه  : » تفگ تخاس  ار  نآ  باطخ  نب  رمع  نوچ  و 

ْنِم َّنُِکتُوُیب  ِیف  یْلُتی  اـم  َنْرُکْذا  .َهاَکَّزلا (2) َو  َنِیتآ  َهاَلَّصلا َو  َنِْمقَأ  َو  سدـقت -: ّلج و  یلاعت  كراـبت و  هَّللا  لاـق  قیفوتلا -» ّیلو  هَّللا  »
«. باوبألا َحِّتفم  ای  : » هدش هتشون  نآ  تسار  هگنل  رب  .ًارِیبَخ (3) و  ًافیَِطل  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِهَمْکِْحلا  ِهَّللا َو  ِتایآ 

«. بابلا ریَخ  انل  ْحَتفا  : » پچ هگنل  رب  و 

ًامِیلَع (4) ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْس  َْنبَسَتْکا َو  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  اُوبَـسَتْکا َو  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاجِّرِلل  هبیتک  اب  ار  ردرس 
.دنا هداد  تنیز 

: میناوخ یم  نینچ  هبیتک  نیا  لیذ  رد 

یبرغ راوید  رد  مالّسلا ، باب  .ًامیِرَک (5) 3 - ًاقْزِر  اَهل  انْدَـتْعَأ  ِْنیَتَّرَم َو  اهَرْجَأ  اِهتُْؤن  ًاـِحلاص  ْلَـمْعَت  ِِهلوُسَر َو  ِهَّلل َو  َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَم  َو 
.تسا هتشاد  ترهش  ناورم  باب  هب  دجسم ، راوید  زا  تمسق  نیا  اب  ناورم  هناخ  يراوجمه  ّتلع  هب  دراد و  رارق  دجسم 

هب .ق ) .ه  ياّفوتم 1293   ) زیزعلادـبع ناطلـس  نامز  رد  نآ  ترامع  هک  تسا  ینامثع  دـیجملادبع  ياه  هتخاس  زا  رد  نیا  یلعف  ياـنب 
هدش هتشون  رد  نیا  يور  .دندرک  تّمرم  ار  نآ  نوماریپ  يدیدج  يامن  اب  دش و  يزاسزاب  اه » يدوعس   » طّسوت اهدعب  دیسر و  نایاپ 

.رمع نبا  زا  لقن  هب  ییحی  هلابز و  نبا  زا  لقن  هب  تیاور  - 1
33 بازحا : - 2
34 بازحا : - 3

32 ءاسن : - 4
31 بازحا : - 5
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187 ص :

دّیأ ّمهّللا  هَّللا ، لوسر  ای  یّمأ  یبأ و  كادـف  : » رگید تمـسق  رد  .َنِینِمآ (1) و  ٍمالَِـسب  اـهُولُخْدا  ٍنُویُع  ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  تسا :
«. ناخ دیجملادبع  ناطلس  نب  ناخ  زیزعلادبع  ناطلسلا  ّزعلا  رصنلاب و 

نآ مسر  هدرک و  ندـید  مالّـسلا  باب  زا  .ق  .ه   1302 ياه 1303 - لاس  لـالخ  رد  ص 474 ،) « ) همانرفس  » رد یناهارف  نیـسح  ازریم 
: تسا هدروآ  نینچ  ار  ماّیا 

« .دوش دجسم  لخاد  باب  نآ  زا  دیاب  هدمآ ، یم  یسک  هنیدم  جراخ  زا  تقو  ره  دراد و  رارق  دجسم  برغم  فرط  رد  مالّسلا  باب  »

نیا .تسا  هدـیناسر  پاـچ  هب  نـیمرحلا » تآرم   » رد ار  نآ  هدرک و  هـّیهت  مالّـسلا  باـب  زا  یـسکع  .ق  .ه  لاس 1318  رد  اـشاپ  تعفر 
.تسا اه » يدوعس   » ریمعت هعسوت و  زا  لبق  مالّسلا  باب  يانب  ّتیعضو  هناشن  سکع 

هجو تسا و  روهشم  زین  هکتاع  باب  هب  هک  میتفگ  دراد و  رارق  دجـسم  یبرغ  راوید  رد  مالّـسلا  باب  یلامـش  دادتما  همحّرلا ، باب  - 4
: تسا ثیدح  نیا  دانتسا  هب  همحّرلا »  » هیمست

ربمایپ ياعد  .دیآ  ناراب  ات  دنک  اعد  ربمایپ  هک  دش  راتساوخ  ناباتش  تفاتش و  ربمایپ  يوس  هب  رد  نیا  زا  هنیدم  یلاها  زا  يدرم  يزور  »
عطق ناراب  هک  تساوخ  تفاتش و  ربمایپ  يوس  هب  رد  نیمه  زا  ناباتش  درم  نیا  رگید  راب  دیراب و  ناراب  زور  تفه  دیدرگ و  باجتـسم 

هب تفرگ و  رارق  ییحی  نب  رفعج  هناخ  لباقم  اهدعب  باب  نیا   (2) .دومن » باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  درک ، اعد  ربمایپ  نوچ  دوش و 
رد اهدعب  دوب و  هدش  انب  هنیدملا » ماطآ  نم  مطا (3)  ُعراف   » ّلحم رد  ص 409 ،) « ) برعلا دالب   » رد یناهفصا  هَّللادبع  نب  نسح  هتفگ 

هب هک  داهن  انب  اجنآ  رد  يا  هسردم  دنه  نیطالس  زا  یکی  .ق  .ه  لاس 838 

45 و 46 رجح : - 1
.يراخب ماما  حیحص  - 2

ص 95 ج 4 ، رجح ، نبا  يرابلا ، حتف  هراجحلاب .» ینبت  یّتلا  نوصحلا  یه  و  « ؛ مُطا - 3
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نینچ همحّرلا - شا - هیمـست  هجو  رابتعا  هب  ار  يا  هیآ  تساه ، ینامثع  راثآ  زا  هک  رد ، نیا  رب  .تفای (1)  ترهش  هیجربکلا  هسردملا 
: دنا هدرک  هبیتک 

تمس رب  .ُمیِحَّرلا (2)  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق 
: هدش تباتک  هیآ  نیا  رد ، یلخاد 

« باوبألا حـّتفمای   » تسار هگنل  يورربو  .َهَمْحَّرلا (3)  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلُقَف  اـِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاـج  اذِإ  َو 
.دنا هتشاگن  بابلاریخانل » حتفا   » رگید هگنلربو 

رد ینامثع ، دیجملادبع  هعسوت  ییاهن  ّدح  دجسم - یلامش  راوید  رد  دراد ، ترهش  مه  لّسوتلا  باب  هب  هک  رد ، نیا  يدیجم ، باب  - 5
رد نیا  ناکم  تفریذپ ، تروص  اه » يدوعس   » طّسوت هک  یلامش  تمسق  زا  دجـسم  هعـسوت  رد  .تسا  هتـشاد  رارق  .ق - .ه  لاس 1267 

دیجملادبع باب  مان  هب  نانچمه  نآ  مان  تفرگ و  رارق  يدـیدج  يانب  اب  سیـسأتلادیدج ، یلامـش  باب  ود  طسو  رد  دـش و  هداد  رییغت 
هب دـیدج  بساـنتم و  ياـنب  اـب  يرگید  باوـبا  هـک  دـش  نآ  یـضتقم  يدوعـس »  » طـسوت دجـسم  هعــسوت  .دـیدرگ  ظـفح  يدـیجم ) )

.دنهن یمان  کی  ره  رب  دنیازفیب و  یبّنلادجسم 

.دجسم یبرغ  راوید  رد  همحّرلا  باب  مالّسلا و  باب  نیب  رکب  یبا  هخوخ  ناکم  رد  رکب ، وبأ  قیدّصلا  باب  - 6

.دجسم یبرغ  راوید  رد  دوعس ، کلم  باب  - 7

.دجسم یلامش  راوید  برغ  رد  باطخ ، نب  رمع  باب  - 8

.یفطصملا راد  رابخاب  افولا  ءافو  يدوهمس ، - 1
53 رمز : - 2

54 ماعنا : - 3
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.دجسم یقرش  راوید  رد  زیزعلادبع ، باب  - 9

.دجسم یلامش  راوید  قرشم  رد  نافع ، نب  نامثع  باب  - 10

.3 -/ 8 3 ؛ -/ 7 3 ؛ -/ 6 ياه : هرکیپ  کن :
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باوبالا ّدس  ثیدح  یلع و  باب  ب : / 7 - 3

هک دجسم - رواجم  لزانم  زا  یصاصتخا ، باوبا )  ) ياهرد و  هخوخ )  ) اه هرجنپ  دجسم ، فارطا  ِيراوید  راهچ  رد  تسا ، مّلسم  هچنآ 
تفر و دجسم  هب  اهرد  قیرط  زا  نانآ ، دوب و  هدش  هدوشگ  دجسم  هب  ور  هدوب - مالسا  فورعم  ياه  ّتیصخش  تنوکـس  ّلحم  ًامومع 

.داد یم  خر  دجسم  رد  هک  دندوب  یعیاقو  رگ  هراظن  دنتسیرگن و  یم  دجسم  نورد  هب  اه  هرجنپ  يوس  نآ  زا  دندرک و  یم  دمآ 

ات دمآ ؛ یم  رامش  هب  دمآ  تفر و  رد  تلوهس  بجوم  رگید  يوس  زا  بّرقت و  رد  رخف  بجوم  وس  کی  زا  ییاه ، هنزور  نینچ  دوجو 
رداص ار  اه  هرجنپ  اهرد و  نآ  نتـسب  روتـسد  ربمایپ  ناـگمه ، راـظتنا  زا  رود  دـحا و  دربن  عوقو  زا  لـبق  ياـهزور  زا  یکی  رد  هک  نیا 

.دومرف

رذگ اب  هلحرم و  هب  هلحرم  هک  دروآ  لابند  هب  ییاه  شسرپ  دش و  هتخیگنارب  ییاه  ثحب  هداس ، رهاظ  هب  ِنامرف  نیا  راشتنا  يادتبا  رد 
زا هشقانم  ثحب و  لباق  یعوضوم  لقتسم و  یلصف  یناملسم ، خیرات  رد  اهدعب  تخاس و  یم  نایع  ار  ربمایپ  رظن  قمع  ّتیمها و  نامز 

.دیدرگ نارظن  بحاص  ناگدنهوژپ و  يوس 

: دنک یم  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  لقن  هب   (1) كردتسملا »  » رد مکاح 

هَّللا یّلص  هَّللا - لوسر  ماقف  سان  کلذ  یف  مّلکتف  لاق : ّیلع ، باب  ّالإ  باوبألا  هذه  اوّدس  ًاموی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  لاقف - »
ام هَّللا  مکلئاق و  هیف  لاقف  .ّیلع  باب  ریغ  باوبألا  هذه  ّدسب  ترمأ  ّینإف  دـعب ، اّمأ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللادـمحف و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع

(2) دانسإلا .» حیحص  ثیدح  اذه  .هتعبتاف  یشب ء  ترمأ  نکل  هتحتف و  ًائیش و ال  تددس 

ص 125 ج 3 ، هباحصلا ، هفرعم  باتک  ثیدحلا ، یف  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  - 1
هراـب نیا  رد  مدرم  زا  یخرب  دـنتفگ : .دـیدنبب  ار  یلع  هناـخ  رد  زج  اـهرد ، نیا  همه  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  - » 2

زج اهرد  نیا  نتسب  رومأم  نم  دعب ، اما  دومرف : سپـس  .دروآ  ياج  هب  دنوادخ  ساپـس  دمح و  تساخ و  رب  ربمایپ  اذل  دندرک ، وگتفگ 
نامرف هب  رگم  مدراذگن  زاب  ای  متـسبن و  ار  يرد  نم  مسق  ادخ  هب  .دنتفگ  ینانخـس  هراب  نیا  رد  امـش  زا  يا  هدع  مدش و  یلع  هناخ  رد 

« .تسا یحیحص  دنتسم و  ثیدح  نیا  .مدومن  تیعبت  وا  زا  هک  دنوادخ 
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: دیوگ یم  باطخ  نب  رمع  زا  لقن  هب  مکاح  نینچمه 

ای ّنه  اـم  لـیق و  معنلا  رمح  یطعأ  نأ  نم  یلإ  ّبحأ  اـهنم  هلـصخ  یل  نوـکت  ّنـأل  لاـصخ : ثـالث  بلاـط  یبأ  نـب  ّیلع  یتوأ  دـقل  »
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  عم  دجـسملا  هانکـس  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  تنب  همطاف  هجوزت  لاق : نینمؤملاریمأ 

: ثیدح هب  هل » ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی   » هلمج  (1) دانسالا .» حیحص  ثیدح  اذه  .ربیخ  موی  هیارلا  هل و  ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی  مّلسو - هلآو ] ]
.دراد هراشا  ّیلع » باب  ّالإ  باوبألا  هذه  اوّدس  »

نبرمع هدروآ  دنا و  هدرک  تبث  رگید  قرط  هب  ننس )  ) یئاسن و  ص 369 ) ج 4 ، دنسم ،  ) لبنح نب  دمحا  ماما  ار ، مقرا  نب  دیز  هدروآ 
: تسا هدرک  تبث  ظفل  نیا  هب  رمع  نبا  زا  ص 26 ) ج 2 ، دنسم ،  ) لبنح نب  دمحا  رارع و  نب  ءالعلا  قیرط  زا  یئاسن  ار  باطخ 

لاصخ ثالث  بلاط  یبا  نبا  یتوأ  دقل  رمع و  ّمث  رکبوبأ  ّمث  ساّنلا ...  ریخ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - نمز  یف  لوقن  اّنک  »
ّدـس هل و  تدـلو  هتنبا و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  هتجوز  معنلا  رمح  نم  ّیلإ  ّبحأ  ّنـهنم  دـحاو  یل  نوـکت  ْنـأل 

: دنا هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  ننس )  ) یئاسن و  ج 1 ) دنسم ،  ) دمحا  (2) ربیخ .» موی  هیارلا  هاطعأ  دجسملا و  یف  هباب  ّالإ  باوبألا 

نم دزن  يوـم  خرـس  نارتـش  یماـمت  زا  دـش ، یم  هداد  نم  هب  هس  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دـش  هداد  زاـیتما  بلاـط 3  یبا  نب  ّیلع  هـب  - » 1
دجـسم رد  ربماـیپ  اـب  و  دومن - جاودزا  همطاـف  ربماـیپ  رتـخد  اـب  تفگ : نینمؤملا ؟ ریما  اـی  تسیچ  هس  نآ  دـش  هتفگ  .دوب  رت  بوبحم 

« .تسا یحیحص  دنتسم ، ثیدح  نیا  دومن  تفایرد  ربیخ  زور  ار  مچرپ  و  دوب - زین  وا  رب  دوب  اور  ربمایپ  رب  هچ  ره  درک و  یگدنز 
دنزرف هـب  يرترب  زاـیتما و  هـک 3  یتروـص  رد  دنتـسه ، رمع  رکبوـبا و  ربماـیپ  زا  سپ  مدرم  نیرتـهب  میتـفگ  یم  ربماـیپ  ناـمز  رد  - » 2
جیوزت وا  هب  ار  شرتخد  ربمایپ  دوب ، رتهب  نم  دزن  يوم  خرـس  نارتش  زا  دـش ، یم  مبیـصن  اـه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دـش  هداد  بلاـطوبا 

« .درپس وا  هب  ار  مچرپ  ربیخ  گنج  زور  ار و  وا  هناخ  رد  رگم  تسب ، ار  دجسم  ياهرد  یمامت  تشاد و  ینادنزرف  وا  زا  دومن و 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 212 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_192_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_192_2
http://www.ghaemiyeh.com


192 ص :

، دنسم رد   ) لبنح نب  دمحا  و  ننـس ) رد   ) یئاسن  (1) ّیلع .» باب  ّالإ  باوبألا  َّدس  رمأ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنإ  »
: هک دنا  هدروآ  صاّقو  یبا  نب  دعس  زا  ار  نومضم  نیمه  ص 175 ) ج 1 ،

، یناربط  (2) هنع .» هللا  یـضر  یلع  باب  كرت  دجـسملا و  یف  هعراشلا  باوبألا  ّدس  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  رمأ  »
ناهرب .تسا (3)  هدش  یّقلت  يوق  یئاسن ، لبنح و  نبدمحا  عبانم  رد  روکذـم  ثیدـح  دانـسا  هتـسناد و  تاقث  زا  ار  تیاور  نیا  لاجر 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  ثیدح  لیصفت  ، (4) هّیبلحلا » هریّسلا   » رد یبلح  نیّدلا 

ّمث رمع ، یلإ  لسرأ  ّمث  .هباب  ّدسف  هعاط ، ًاعمس و  لاق : کباب ، ّدس  نأ  رکب  یبأ  یلإ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  لسرأ  »
- مّلـسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ای  تلقف : هزمح ، عنتما  اولعفف و  ساـّنلا  ترمأ  ـالعفف و  کـلذ  لـثمب  ساـبعلا  یلإ  لـسرأ 
مکباوبأ و تددـس  انأ  ام  لاقف : ّیلع ؟ باب  ّالإ  اهّلک  انباوبأ  تددـس  هَّللا  لوسر  ای  اولاق  کلذ  دـنع  هلوحف و  کباب  لوحت  نأ  كرمأـی 

: رگید ظفل  هب  ای   (5) اهّدس .» هَّللا  نکل 

ص 15 ج 7 ، يرابلا ، حتف  ینالقسع ، رجح  نبا  - 1
« .دوش هدراذگ  زاب  یلع  هناخ  دوش و  هتسب  هتشاد ، هار  دجسم  هب  هک  ییاهرد  یمامت  دومرف : ربمایپ  - » 2

.هباحصلا لئاضف  باتک  ص 14 ، ج 7 ، يرابلا ، حتف  ینالقسع ، رجح  نبا  - 3
«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هتافو  هیف  عقو  ام  هضرم و  هدم  هیف  رکذی   » باب ص 460 ، ج 3 ، - 4

رمع هب  سپس  .تسب  ار  شا  هناخ  ِرد  دوش و  یم  تعاطا  ًهعاط  ًاعمس و  تفگ : .دنبب  ار  تا  هناخ  رد  هک : داد  مایپ  رکبوبا  هب  ربمایپ  - » 5
نآ رد  دـیزرو و  عانتما  هزمح  دـندومن و  تعاطا  زین  مدرم  دومن ، رما  زین  مدرم  هب  دـندرک و  نانچ  زین  اه  نآ  داد  روتـسد  زین  سابع  و 
نآ رد  دومن و  ارجا  زین  وا  یهد ، رییغت  ار  تا  هناخ  رد  هک  دـهد  یم  نامرف  وت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  متفگ : هزمح  هب  ماـگنه 

اه نآ  دنوادخ  هکلب  متـسبن  ار  اه  نآ  نم  دومرف : .ار  یلع  هناخ  رد  زج  یتسب  ار  ام  ياه  هناخ  ياهرد  همه  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : نامز 
« .تسب ار 
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193 ص :

«. مکباوبأ ّدس  یلع و  باب  حتف  هَّللا  ّنکل  ّیلع و  باب  تحتف  مکباوبأ و  تددس  انأ  ام  »

: تفگ ربمایپ  نارای  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  تبث  يرگید  قایس  هب  ار  ثیدح  نیا  ییحی  هلابز و  نبا 

: يدانف دانم  جرخ  اذإ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  دجسم  یف  اوسلج  ساّنلا  امنیب  »

دحأ مقی  ملف  مکباوبأ ! اوّدس  ساّنلا ، اهّیأ  لاقف : هیناثلا ، جرخ  ّمث  .دحأ  مقی  مل  کلذل و  ساّنلا  سحسحتف  مکباوبأ ! اوّدس  ساّنلا  اهّیأ 
: ساّنلا لاقف 

: لاقف جرخف  اذهب ؟ دارأ  ام  »

اوّدس يدان : نیح  هءاسک  ّرجی  بلّطملادبع  نب  هزمح  جرخ  نیردابم و  ساّنلا  جرخف  .باذعلا  لزنی  نأ  لبق  مکباوبأ  اوّدس  ساّنلا ! اهّیأ 
لوسر سأر  یلع  ماق  یّتح  ّیلع  ءاج  و  لاق : .مهریغ  نامثع و  رمع و  رکبوبأ و  دجـسملا ؛ یلإ  باب  مهنم  لجر  ّلکل  و  لاـق : مکباوبأ !

: لاقف مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا -

یسوم یلإ  یحوأ  هَّللا  ّنإف  مکلذ  دعب ، اّمأ  مّلسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  لاق - ّمث  .دسلاب  هرمأی  مل  کلحر و  یلإ  عجرأ  کمیقیام ؟
انأ ام  اهتحتف و  انأ  ام  باوبألا و  تددـس  انأ  ام  هَّللا  .ًاریبش و  ًاربش و  نوراه  ءانبأ  نوراه و  وه و  ّالإ  هنکـسیال  ًارهاط  ًادجـسم  ذـّختا  نأ 

(1) هنکسأ .» هَّللا  نکل  ًاّیلع و  تنکس 

.دیدنبب ار  دوخ  ياه  هناخ  ِرد  مدرم ، يا  دروآ : رب  ادن  نانآ  نایم  رد  يدانم  دـندوب ، هتـسشن  ربمایپ  دجـسم  رد  مدرم  هک  یماگنه  - » 1
سپ دیدنبب ، ار  ناتیاه  هناخ  رد  مدرم ، يا  دز : ادص  يدانم  مود  راب  تساخن ، رب  ياج  زا  یسک  دندومن و  همزمز  هب  عورـش  مدرم  سپ 

باذـع هک  نآ  زا  شیپ  .دـیدنبب  ار  ناتیاه  هناخ  رد  مدرم ، يا  دروآرب : دایرف  يدانم  ًاددـجم  هچ ؟ يارب  روظنم و  هچ  هب  دـنتفگ : مدرم 
ندینـش ماگنه  بلّطملادبع  نب  هزمح  دـنتفرگ ، یم  تقبـس  رگیدـکی  زا  هدـش و  جراخ  دجـسم  زا  هلجع  اب  مدرم  اجنیا  رد  .دوش  لزان 

لیبق زا  دجسم  يوس  هب  يرد  نانآ  زا  ار  کی  ره  تفر و  نوریب  دجـسم  زا  دیـشک ، یم  نیمز  يور  زا  ار  شیابع  هک  یلاح  رد  يدانم 
هچ تفگ : وا  هب  ربمایپ  .دش  روتسد  رظتنم  داتسیا و  وا  دزن  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  هب  یلع  دش : هتفگ  هریغ ....  نامثع و  رمع و  رکبوبا و 

یسوم هب  دنوادخ  دومرف : ربمایپ  سپس  دادن ...  ار  رد  نتسب  روتـسد  وا  هب  تدوخ و  ياج  هب  درگرب  .ییایب  اجنیا  هب  هک  دش  ثعاب  زیچ 
نآ رد  ریبش ....  ربش و  نوراه  رـسپ  ود  نوراه و  وت و  زج  هک  نیزگب  تدوخ  يارب  یکاپ  هاگـشتسرپ  تدابع و  ّلحم  هک  داد  روتـسد 

دنوادخ هکلب  مداد  ناکسا  اجنآ  رد  ار  یلع  نم  هن  مدوشگ و  ار  اه  نآ  هن  متـسب و  ار  اهرد  نم  هن  دنگوس  ادخ  هب  دننکن ....  تنوکس 
ص 479 افولا ، ءافو  يدوهمس ، .داد » ناکسا  ار  وا 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 214 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_194_1
http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :

: تسا هتفگ  .ق ) .ه  لاس 90  زا  دعب  ياّفوتم   ) هدانج نب  هرمس  نب  رباج  و 

دنادرگ و مّلسم  ام  رب  ار  روکذم  هعقاو  هک  يدانـسا  كرادم و  لاور ، نیدب   (1) ّیلع » باب  ریغ  اهّلک  باوبألا  ّدـسب  هَّللا  لوسر  انرمأ  »
یتادنتـسم هب  دجـسم ،» باوبا  دادسنا   » ِعوضوم نتم  رد  یهاگ  ثیداحا و  نیا  رانک  رد  .تسا  رایـسب  دنک ، تیافک  عناق و  ار  ناقّقحم 

يردخ دیعـسوبا  هتفگ  كرادم ، نیا  ّمها  .تسا  هدوب  رکبوبا  هناخ  هرجنپ  ای  رد  روکذـم ، يانثتـسا  هک  نیا  رب  لاد  تسا ؛ هدـش  هراشا 
ياه هدس  رد  ناملسم  ناگدنهوژپ  زا  يا  هّدع  .تسا (3)  هدرک  تبث  حیحص (2) ، رد  شدانسا  هلسلس  هارمه  هب  يراخب  ماما  هک  تسا 

یف هخوخ  ّلک  یّنع  اوّدس  : » ثیدـح ای  رکبوبأ » باب  ّالإ  دجـسملا  یف  نیقبیال  : » هک ثیدـح  نیا  نالقان  دانـسا  رب  ییاهدـقن  يدامتم ،
هذه اوّدس  : » ِثیدح تّحـص  رب  تسا  يزوج  نبا  اه  نآ  مها  هک  رگید  يدودعم  دـنا و  هتـشاگن  رکب » یبأ  هخوخ  ریغ  دجـسملا  اذـه 

! دنا هدناوخ  اه  یضفار  ياه  هتخاس  تاعوضوم و  زا  ار  نآ  هتشون و  يدقن  ّیلع » باب  ّالإ  باوبألا 

کلس ّهنإف  ًاعینش  أطخ  کلذ  یف  أطخأ   » يزوج نبا  هک  تسا (4)  هتفگ  ینالقسع  رجح  نبا 

، يزوج نبا  بقانم و  یمزراوخ ، یلامألا و  دیفم ، خیـش  کن : نینچمه  ص 15  ج 7 ، يرابلا ، حتف  ینالقـسع ، رجح  نبا  .یناربط  - 1
ص 53 صاوخلاهرکذت ،

.هخوخلا باب  باب 80 ، هالصلا ، باتک  و  باوبألا » اوّدس  : » ّیبّنلا لوق  باب 3 ، هباحّصلا ، لئاضف  باتک  - 2
ص ج 1 ، دنـسم ،»  » لبنح نب  دـمحا  دیعـس و  نب  ییحی  زا  لقن  هب  ص 25  ءزج 2 ، يربکلا ،» تاقبطلا   » دعـس نبا  کـن : نینچمه  - 3

.ساّبع نبا  زا  لقن  هب   270
ص 15 ج 7 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 4
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195 ص :

«. هضراعملا همّهوتب  هحیحصلا  ثیداحألا  ّدر  کلذ  یف 

رداص ّیلع » باب  ّالإ  باوبأ  دادسنا  ، » ترجه تسخن  ياه  هام  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دنا ؛ هدرک  هعقاو  ود  عمج  رد  یعـس  رگید  یـضعب 
هب هّجوت  ّیلع » باب  ّالإ   » ثیدح رد  هک  نیا  رت  حیحـص  ای  تسا ؛ هدش  انثتـسا  رکبوبا  باب  ربمایپ ، تایح  نیـسپاو  ياهزور  رد  هدـش و 

تسا ییامدق  دمآرـس  ینالقـسع  رجح  نبا  دروم ، نیا  رد  .دجـسم  ياه  هرجنپ  هب  رکبوبأ » هخوخ  ّالإ   » ثیدح رد  تسا و  هدوب  باوبا 
شیب هللا (2)  همحر  ینیما  هماّلع  رکبوبا ، باب  ای  هخوخ  يانثتسا  ِثیدح  دروم  رد   (1) نکمم .» نیتّصقلا  نیب  عمجلا  ّنإ  : » دندقتعم هک 

.تسا هدرک  يداّقن  لاجر ، خیرات و  ثیدح و  ذخآم  عبانم و  رد  نیرصاعم  زا 

دنراد ناعذا  یگمه  هتفرگن و  رارق  هنیدم  ناخّروم  ّکش  دروم  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  باب  زجب  اهرد  هّیلک  نتـسب  ینامتخاس ، رظن  زا 
يانب تفاب  اب  اهرد ، هّیلک  نتسب  رد  انثتـسا  نیا  تسا و  هتـشادن  هدش ، یم  زاب  دجـسم  يوس  هب  هک  هچنآ  زج  يرگید  ِرد  یلع  هناخ  هک 

.دراد تقباطم  دجسم  هّیلّوا 

دجسم یبرغ  تمـس  ترواجم  رد  هناخ  نآ  هک  نیا  زا  یلو  تسین ؛ صّخـشم  ًاقیقد  دجـسم  راوید  ترواجم  رد  رکبوبا  هناخ  ّتیعقوم 
دزادنا کش  هب  ار  ام  عیقب ، هچوک  یلاوع و  خـنُّسلا - رد  رکبوبا  ياه  هناخ  دّدـعت  تسیابن  تشاد و  ناوت  یمن  يدـیدرت  هتـشاد ، ياج 

؟ هن ای  تسا  هتشاد  دجسم  ترواجم  رد  يا  هناخ  رکبوبا  ًاساسا  ایآ  هک 

راوید رد  يا  هرجنپ  خیرات ، لوط  رد  هدرک ، زورب  رکبوبا » باب  ّالا   » ثیدح دانسا  تحص  رد  هک  یتافالتخا  هب  هجوت  نودب  لاح  ره  هب 
نآ هب  يدوهمس  يرطم و  هبش و  نبا  ات  هلابز  نبا  زا  یندم  ناخّروم  تسا و  هتشاد  دوجو  رکب  یبا  هخوخ  لحم  هناشن  هب  دجسم  یبرغ 

.دنا هدرک  هراشا 

بصن اب  ار  لحم  نآ  ینامثع ، دیجملادبع  ناطلس  يوس  زا  دجسم  يانب  دیدجت  رد 

.كردم نامه  - 1
ص 237 ج 5 ، ریدغلا ، - 2
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196 ص :

هب ار  نآ  زا  دوخ  تادهاشم  نیمرحلا ،» هفحت   » رد يزاریـش  ردّـصلا  بیان  دـندوب و  هدرک  صّخـشم  قیدـصلا » رکب  یبأ  هخوخ   » هبیتک
: تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر 

 ...«. رکب یبأ  اندّیس  هخوخ  هذه  : » دنا هتشون  نآ  ِرد  رس  رب  ار  ترابع  نیا  دوب و  دودسم  هک  تسا  یکچوک  ِرد  مالّسلا  باب  کیدزن  »

ثادحا مالّـسلا  باب  همحّرلا و  باب  لصاف  ّدح  قیدصلا  باب   » مان هب  رد ، هس  اب  یلخدـم  دجـسم ، یلعف  هوکـشرپ  يانب  رد  اه  يدوعس 
.دندومن

یبّنلا دجسم  رد  زئانج  عضوم  ب : / 8

زا هدوشگ و  زئانجلا » یلع  هَّللا  لوسر  هیف  یّلـصی  ناک  يذـّلا  عضاوملا  رکذ   » ناونع اـب  یلـصف   (1) يربکلا ،» تاقبطلا   » رد دعـس  نبا 
: تسا هتفگ  وا  هک  دنک  یم  دای  يردخ  دیعسوبا 

یّتح دعق  اّمبر  هعم و  نم  فرصنا و  ضُبق  اذإ  یّتح  هل  رفغتسا  هرضحم و  هانّربخف  هانیتأ  ّتیملا  اّنم  رـضح  اذإ  هنیدملا  ّیبّنلا  مّدقم  اّنُک  »
هیلع و ال ٌهقـشم  کلذل  نکت  ملف  هّانذآ  ضبق  اذإف  ضبقی  یّتح  دحأب  انیـشخ  اّملف  هسبح  نم  هَّللا  لوسر  یلع  کلذ  لاط  اّمبر  نفُدی و 

اّمبر کلذ و  دـنع  فرـصنا  اّمبرف  هل  رفغتـسی  هیلع و  یّلـصیف  هیتأیف  تومی  نأ  دـعب  ّتیملاب  ُهنذؤن  اّنکف  لاق : کلذ ، انلعفف  لاق : سبح 
یّتح هلزنم  یلإ  ّتیملا  انلمح  هَّللا و  لوسر  صخـشن  مل  ّانا  وأ ؟؟؟ هَّللاو  اولاق : ّمث  اّنیح  اضیأ  کلذ  یلع  اّنکف  تیملا  نفُدی  یّتح  ثکم 
رانک رد  هک  تسا  مّلسم  ساسا ، نیا  رب   (2) کلذ .» انلغف ؟؟؟ لاق  هیلع  رسیأ  هب و  قفرأ  کلذ  ناکل  هتیب  دنع  هیلع  یّلـصیف  هیلإ  لسرن 

ترثک رثا  رب  هک  دوب ، هتفای  صاصتخا  ناـگدرم  رب  زاـمن  مسارم  ماـجنا  يارب  یناـکم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هناـخ  زا  جراـخ  و 
رمع نبدمحم  يرازگرب ،

ص 14 .ق 1917 م ، .ه  ندیل 1322  وخس ، دراودا  یناث ، مسق  ءزج 1 ، - 1
دومن یم  رافغتسا  وا  يارب  دندرک  یم  ربخ  ار  ربمایپ  داتفا ، یم  راضتحا  لاح  هب  ام  زا  یسک  هاگره  میدوب ، هنیدم  رد  هک  یماگنه  - » 2

زا ار  يرایسب  تقو  مسارم  نیا  .دوش  نفد  ات  تسشن  یم  یهاگ  دنتـشگ و  یم  زاب  شنارای  وا و  دش ، یم  حور  ضبق  هک  نآ  زا  سپ  و 
دنداد یم  ربخ  ار  ترضح  نآ  درک ، یم  توف  ام  زا  یسک  هاگره  سپ ، نآ  زا  .میدش  یم  نارگن  ظاحل  نیا  زا  ام  تفرگ و  یم  ربمایپ 

تفر یم  نفد  زا  لبق  یهاگ  .دیامن  تکرش  زین  نفد  مسارم  رد  ات  دنام  یم  یهاگ  دومن و  یم  رافغتـسا  شیارب  درازگ و  زامن  وا  رب  و 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  لزنم  رد  هب  كرم  زا  سپ  ار  دوخ  ناسک  ات  میدید  نآ  رب  ار  حالـص  هاگنآ  .میدرک  یم  لمع  نینچ  زین  یتدم  و 

« .میدرک یم  نینچ  دوب و  رتناسآ  ربمایپ  رب  راک  نیا  دناوخب و  زامن  تیم  يارب  وا  ات  میدرب  یم  هلآ  و 
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197 ص :

: دسیون یم  دیعسوبا  تیاور  لیذ  هتسیز ، یم  يرجه  لاس 207  ات  هک  يدقاو 

مهزئانج و لمح  یف  ساـّنلا  لـعف  نم  کـلذ  يرج  ّمث  هیلإ  تلمح  زئاـنجلا  ّنـأل  زئاـنجلا  عضوم  عضوملا  کـلذ  یّمـس  كاـنه  نمف  »
هک وا  .تسا  هدش  رکذ  رمع  نب  هَّللادـبع  ياه  هدروآ  زا  يا  هتفگ  رد  زئانجلا  عضوم   (1) مویلا .» یلإ  عضوملا  کلذ  یف  اهیلع  هالصلا 

نوناق ساسا  رب  ربمایپ و  روتـسد  هب  يدوهی  نارگیپسور  زا  نت  مجر 2  يارجام  زا  یتیاور  نمض  هدرب ، یم  رـس  هب  ترجه  لاس 73  ات 
: دیوگ یم  دوهی 

نبا .تسا (4)  هدرک  دای   (3) حیحـص ، رد  ثیدح  نیا  زا  يراخب  ماما   (2) دجـسملا .» دنع  زئانجلا  عضوم  نم  ًابیرق  امجرف  امهب  رمأف  »
ساـّبع نبا  تیاور  رد  تسا و  هدروآ   (5) طالبلا » دـنع  «، » دجـسملادنع  » ياج هب  طالبلا ،) یف  مجرلا  باب  « ) دودـح  » باتک رد  رمع 

.تسا هدمآ  دجسملا » باب  دنع  نییدوهیلا  مجرب  هَّللا  لوسر  رمأ   » ریبعت دنا ، هدرک  تبث  ار  نآ  مکاح  لبنح و  نبدمحا  هک 

ًاقـصال ناک  هنیدـملاب  زئانجلا  یّلـصم  ّنا  : » هک هدرک  دانتـسا  لاـطب  نبا  رظن  هب  ثیدح 1329 ، حرش  نمـض  ینالقـسع (6)  رجح  نبا 
اب یناشن ، نیا  تسا و  هدوب  ربمایپ  ياه  هرجح  یقرش  تمس  رد  اه  هزانج  عضوم  سپ   (7) قرشملا .» هیحان  نم  ّیبّنلا  دجسمب 

دش و هدـیمان  اه  هزانج  ياج  ای  زیانج  لحم  هب  دـندرازگ ، یم  اه  نآ  رب  زامن  هدرب ، اجنآ  هب  ار  ناگدرم  هک  ار  یلحم  سپ ، نآ  زا  - » 1
« .تسا یقاب  نآ  رب  زورما  هب  ات  مسا  نیا 

« .دنوش راسگنس  دجسم ، رانک  زیانج و  لحم  عضوم  کیدزن  ود ، نآ  هک  داد  نامرف  سپ  - » 2
ثیدح 1329 و 4556 دجسملا ، یّلصملاب و  زئانجلا  یلع  هالّصلا  باب 60 ، زئانجلا ، باتک  - 3

«. هاروَّتلِاب اُوتأَف  ُْلق  ، » باب 6 ریسفت ، باتک  - 4
.دنیوگ یم  شرفگنس  نابایخ  نآ  هب  یسراف  رد  .دشاب  هدش  شرف  رجآ  گنس و  اب  هک  تسا  ینیمز  طالب ،»  » زا روظنم  - 5

ص 199 ج 3 ، يرابلا ، حتف  - 6
« .دوب دجسم  هب  هدیبسچ  قرشم  يوس  زا  زئانجلا  یّلصم  اه  هزانج  رب  زامن  لحم  - » 7
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« قوسلا دجسملا و  نیب  ام  هنیدملاب  طالبلا   » يرکب دیبعوبا  حیرـصت  هب  اریز  دراد ؛ تقباطم  تسا ، هدمآ  طالبلا » دنع   » ناونع هب  هچنآ 
.تسا هدش  یم  لماش  ار  دجسم  یقرش  تمس  لامش  ات  بونج  زا  هک  تسا  یّلحم  نآ  و 

جراـخ زئاـجلا  یلع  یّلـصی  ناـک  اـنهاه   » هلمج اـب  ار  نآ  هداد و  هئارا  دـقرم  هرجح و  ياـنب  زا  راّـجن  نبا  هک  يا  هشقن  رد  ناـکم  نـیا 
.تسا هتشاد  رارق  هرجح  دقرم و  رادج  نیمود  یقرش  تمس  رد  ًاقیقد  تسا ، هدرک  صّخشم  دجسملا »

نآ رد  هک  دراد  رارق  یقرش ) كابش  حیرض /(  لخاد  رد  ربمایپ ، نامز  رد  زئانج  عضوم  نونکا  مه  هک  ددرگ  یم  مولعم  ساسا  نیا  رب 
.تسا هدوب  ربمایپ  هناخ  یقرش  راوید  رواجم  نامز ،

یخیرات تادنتـسم  ساـسا  رب  نآ ، زا  جراـخ  اـی  دجـسم  لـخاد  رد  هزاـنج  رب  زاـمن  زاوج  مدـع  اـی  زاوج  یهقف  یـسررب  صوصخ  رد 
رد يوون  و  دجـسملا » جراخ  اهیلع  لـضفألا  و  : » دریگ یم  هجیتن  ص 140 ،) ج 1 ، « ) داعملاداز  » باـتک رد  يزوج  مّیق  نبا  روکذـم ،

ینالطسق و  دجسملا » یف  ّتیملا  یلع  هالصلا  زاوج  یف  : » دیوگ یم  ص 304 ) ج 4 ،  ) يراّسلاداشرا رب  هیشاح  ملسم ،» حیحص  حرش  »
رجح نبا  و  ص 132 ) ءزج 8 ، « ) يراقلاهدـمع  » رد ینیع  نیّدـلاردب  و  ص 428 ) ج 2 ، يراخبلا ، حیحص  حرـش   ) يراّسلاداشرا رد 

(1) کلذ .» زاوج  یلع  عامجإلا  یضتقی  اذه  و  : » دهد یم  رظن  ص 199 ،) ج 3 ، « ) يرابلا حتف   » رد ینالقسع 

یبّنلادجسم ياه  هرانم  ب : / 9

هَّللادبع هناخ  رد  هک  یعفترم  نوتس  رب  لالب  دوبن و  يا  هرانم  ياراد  یبّنلادجسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دهع  رد  هک  تسا  مّلسم 
وا هک  ساّبع ، زا  یمالغ   » اهدعب هک  تسا  هتفگ  یـسراف  همجرت  اب  خـیرات (2)  رد  یبوقعی  یلو  تفگ ؛ یم  ناذا  تشاد ، رارق  رمع  نب 

يا هرانم  دنتفگ ، یم  بالک  ار 

.نسحلاوبا زا  لقن  هب  ص 182  ج 3 ، یفاکلا ، ینیلک ، کن : .دشاب » یم  عوضوم  نآ  زاوج  هب  تبسن  رظن  قافتا  مزلتسم  رما  نیا  - » 1
ص 401 ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  - 2
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« .تخاسب دجسم  يارب 

تارییغت لالخ  رد  اهدـعب  هک  دـش ، هداهن  انب  دجـسم  هشوگ  راهچ  رد  هراـنم  راـهچ  .ق  .ه   88 رد 91 - کلملادـبع  نبدـیلو  نامز  رد 
.دیدرگ بیرخت  انب و  دیدجت  دجسم ، ینامتخاس 

باب  » ترواجم رد  ار  اه  نآ  زا  یکی  اـه  يدوعـس  دوب و  هراـنم  جـنپ  اـه ، یناـمثع  رـصع  ناـیاپ  رد  یبّنلادجـسم  ياـه  هراـنم  نیرخآ 
: دندرک بارخ  همحّرلا »

رد يابتیاق » فرـشا  ناطلـس   » ياه هتخاس  راثآ و  زا  دراد و  رارق  دجـسم  یلبق  راوید  یقرـش  علـض  رد  هک  هرانم  نیا  هّیـسیئر ؛ هرانم  . 1
.تساجرباپ ءارضخلا » هّبق   » رانک رد  نانچمه  تسا و  عافترا  رتم  ياراد 60  دشاب ، یم  .ق  .ه  888 و 892  ياه 886 ، لاس 

زیزعلادبع نبرمع  نامرف  هب  تساجرباپ ، نونکات  هتفرگ و  رارق  دجسم  یلبق  راوید  یبرغ  علض  رد  هک  هرانم  نیا  مالّـسلا ؛ باب  هرانم  . 2
ناطلس  » .ق .ه  لاس 706  رد  اهدـعب  دـندرک و  بارخ  ار  نآ  تقو ، هفیلخ  روتـسد  هب  دوب ، ناورم  هناخ  رب  فرـشُم  نوچ  یلو  دـش ؛ انب 

نیا هک  دنا  هتفگ  هدوبن و  هدیقع  مه  رظن ، نیا  اب  نوحرف  نبا  هلمج  زا  ناخّروم ، زا  یضعب  .درک  انب  ار  نآ  ًاددجم  نووالق » نبا  دمحم 
.تسا يریرح  هب  فورعم  هلوّدلا » لبش  ماّدخلا  خیش   » ياه هتخاس  زا  هرانم 

نیب زا  اه  يدوعس  طّسوت  دجسم  هعسوت  رد  هنافّسأتم  تسا و  .ق  لاس 888  رد  يابتیاق ، فرشا  ناطلس  راثآ  زا  همحّرلا ؛ باب  هرانم  . 3
.تفر

هعسوت نایرج  رد  تسا و  یبّنلا  دجسم  یماش  راوید  یبرغ  علض  رد  يرگید  یقرش و  علـض  رد  یکی  هک  يدوعـس ؛ ياه  هرانم  4 و 5 .
لالج هوکـش و  يرامعم ، رنه و  ظاحل  زا  یمالـسا ، ياه  نیمزرـس  ياه  هرانم  نایم  رد  دیدرگ و  انب  زیزعلادـبع  کلم  طّسوت  دجـسم 

مان هب  تسا ، عقاو  یماش  راوید  قرـش  رد  هک  یمود  و  هّیلیکـش »  » مان هب  دراد ، رارق  یماش  راوید  برغ  رد  هک  يا  هرانم  .دراد  یّـصاخ 
ود نیا  .دـشاب  یم  رتم  هدـفه  مادـک ، ره  ساسا  یپ و  دراد و  عافترا  رتم  داتفه  اه  هرانم  نیا  زا  کیره  .دـش  يراذـگ  مان  هینامیلـس » »
مان هب  هک  دوب  دجسم  یماش  تهج  ِیبرغ  یقرـش و  ياه  تمـسق  رد  ینامثع  دیجملادبع  يوس  زا  هدش  انب  ياه  هرانم  نیزگیاج  هرانم 

.دندوب روهشم  دجسم ، قرش  رد  هّیزیزعلا  هّیراجنسلا و  یبرغ و  تهج  رد  هّیدیجملا  زین  هّیبشخلا و  هّیلیکّسلا و 

3 - 11 3 ؛ - 10 3 ؛ ياه 9 - هرکیپ  کن :
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نیتلبق دجسم  مراهچ : لصف 

ناناملسم هاگ  هلبق  فلا :

هب ور  مالسا  ربمایپ  دوب و  سدقملا  تیب  ناناملسم ، هاگ  هلبق  نیتسخن  تسا ، یمالسا  ناخّروم  هریـس و  ناّفلؤم  قفاوت  دروم  هچنآ  قبط 
.دروآ یم  اج  هب  ار  شیوخ  ضیارف  سّدقم ، ناکم  نآ  يوس 

تیبثت راصنا و  ترواجم  رد  رجاهم  ناناملسم  رارقتسا  هنیدم و  هب  هّکم  زا  شا  هباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترجه  زا  سپ 
مارحلادجسم هب  یصقألادجسم (1)  زا  هلبق  تهج  رییغت  رب  ینبم  یتایآ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رهـش  ناونع  هب  هنیدم - ّتیعقوم 

ههبـش و ار  ام  دنتـسه ، یندـم  ناخّروم ، نارّـسفم و  لوق  ناسل و  رد  روکذـم  تاـیآ  یماـمت  هک  نیا  رد  .دـیدرگ  لزاـن  ربماـیپ  رب   (2)
.تسین یفالخ 

تهج رییغت  هلبق و  هلأسم  بیترت  هب  ات 150 ) هرامش 142  زا   ) تایآ هّیقب  هیآ 177 ، يانثتسا  هب  تسا و  هدمآ  هرقب  هروس  رد  تایآ ، نیا 
: دروآ یم  ناناملسم  دای  هب  ار  نآ 

* ٍمیِقَتْـسُم ٍطاَرِـص  َیلِإ  ُءاَشَی  ْنَم  يِدـْهَی  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْـشَْملا  ِهَّلل  ُْلق  اَْهیَلَع  اُوناَـک  ِیتَّلا  ْمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهاَّلَو  اَـم  ِساَّنلا  نِم  ُءاَـهَفُّسلا  ُلوُقَیَس 
اَْنلَعَج اَمَو  ًادیِهَش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلَذَکَو 

.سدقملا تیب  - 1
.هبعک قیتع / تیب  - 2
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ُهَّللا َناَک  اَـمَو  ُهَّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًهَرِیبََکل  َْتناَـک  ْنِإَو  ِْهیَبِقَع  یَلَع  ُِبلَقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  اَْـهیَلَع  َتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا 
َرْطَـش َکَـهْجَو  ِّلَوَـف  اَـهاَضْرَت  ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَوـُنَلَف  ِءاَـمَّسلا  ِیف  َکِـهْجَو  َبُّلَقَت  يََرن  ْدَـق  ٌمیِحَر * ٌفوُءََرل  ِساَّنلاـِب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَناَـمیِإ  َعیُِـضِیل 

اَّمَع ٍلـِفاَِغب  ُهَّللا  اَـمَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإَو  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَـف  ُْمتنُک  اَـم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا 
َْتعَبَّتا ِْنَئلَو  ٍضَْعب  َهَْلِبق  ٍِعباَِتب  ْمُهُـضَْعب  اَمَو  ْمُهَتَْلِبق  ٍِعباَِتب  َْتنَأ  اَمَو  َکَتَْلِبق  اوُِعبَت  اَـم  ٍهَیآ  ِّلُِـکب  َباَـتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َْتیَتَأ  ِْنَئلَو  َنُولَمْعَی *

ْمُْهنِم ًاقیِرَف  َّنِإَو  ْمُهَءاَْنبَأ  َنُوفِْرعَی  اَمَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباَتِْکلا  ْمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا  َنیِِملاَّظلا * ْنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ  ِْملِْعلا  ْنِم  َكَءاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَءاَوْهَأ 
اُونوُکَت اَم  َْنیَأ  ِتاَْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  اَهیِّلَُوم  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِـکلَو  َنیِرَتْمُْملا * ْنِم  َّنَنوُکَت  اَـلَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َنوُمَْلعَی * ْمُهَو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل 

اَمَو َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِمَو  ٌریِدَق * ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ْمُِکب  ِتْأَی 
َنوُکَی اَّلَِئل  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمتنُک  اَم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِمَو  َنُولَمْعَت * اَّمَع  ٍلـِفاَِغب  ُهَّللا 

.َنوُدَتْهَت (1) ْمُکَّلََعلَو  ْمُْکیَلَع  ِیتَمِْعن  َِّمتِالَو  ِینْوَشْخاَو  ْمُهْوَشْخَت  اَلَف  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٌهَّجُح  ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل 

هبعک هب  ور  سدقملا ، تیب  دندوب  نآ  رب  هک  يا  هلبق  زا  ناناملسم  هک  دش  بجوم  زیچ  هچ  تفگ : دنهاوخ  درخ  یب  هیفس و  مدرم  - » 1
امـش نانچمه  ام  دنک و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  وا  دهاوخ  ار  هکره  تسا و  ادـخ  نآ  زا  برغم  قرـشم و  ربمایپ ، يا  وگب  دـندروآ !؟

یکین زا  للم  ریاس  ات  دیشاب  مدرم  هاوگ  هک  میتسارایب  وکین  تریس  لدتعم و  قالخا  هب  میدرک و  تیاده  مالـسا  نییآ  هب  ار  ناناملـسم 
رییغت يدوب  نآ  رب  هک  يا  هلبق  ام  ربمایپ ، يا  .دـیزومایب  يو  زا  امـش  ات  میدرک  امـش  ِهاگآ  ار  ربمایپ  هکنانچ  .دـنزومایب  امـش  ِیتسرد  و 

نیا دنزیخ و  رب  وا  تفلاخم  هب  هک  نانآ  زا  دننک ، يوریپ  ادخ  ربمایپ  زا  هک  ار  یهورگ  میزاسادج و  مییامزایب و  هک  نیا  رگم  میدادـن 
اریز دنادرگن ؛ هابت  نامیا  هار  رد  ار  امـش  يرادیاپ  رجا  دـنوادخ  دومن و  گرزب  یـسب  ادـخ  هب  ناگتفای  تیادـه  رظن  رد  زج  هلبق  رییغت 

هک يا  هلبق  هب  ار  وت  يور  هتبلا  میرگنب ، هلبق ، رییغت  یحو و  راظتنا  هب  نامـسآ ، رب  ار  وت  هجوت  ام  .تسا  نابرهم  قفـشم و  قلخ  هب  ادـخ 
بناج نادب  يور  زامن  رد  دیشاب  اجک  ره  زین  نیملسم  امش  مارحلا و  دجسم  فرط  هب  نک  يور  سپ  .مینادرگب  يدرگ  دونـشخ  نادب 

ادـخ یـسک و  هاوخلد  هب  هن  تسا  ادـخ  بناج  زا  یتسار ، قح و  هب  هلبق ، رییغت  نیا  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  باتک  لها  هورگ  دـینک و 
يا هزجعم  مسق  ره  رگا  هک  نادب  ًاقّقحم  ربمایپ ، يا  وت  تسین و  دنراتفر  تشز  قفانم و  ای  راکوکین  عیطم و  هک  اه  نآ  رادرک  زا  لفاغ 

زا هک  نآ  زا  سپ  يوش ، اه  نآ  هنالهاج  ياه  سوه  هاوخلد و  عبات  وت  رگا  دـنوشن و  رگید  یخرب  هلبق  وریپ  يروایب  باتک  لـها  يارب 
دوهی و میداتـسرف  باتک  اـه  نآ  رب  اـم  هک  یهورگ  .دوب  یهاوخ  ناراکمتـس  هورگ  زا  تروص  نیا  رد  هتبلا  یتفاـی ، ملع  ادـخ  بناـج 

هار زا  نانآ  زا  یهورگ  نکیل  دسانـش ، یم  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  هنوگنادـب  دنـسانش ؛ یم  یبوخ  هب  ار  وا  تیناقح  دـمحم و  يراـصن ،
رب نارگید  دـمآ و  وت  يوس  هب  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  نامه  قح  دـنراد ، نآ  هب  ملع  هک  یتروص  رد  دـننک ، یم  نامتک  ار  قح  دانع 
نآ هب  دبای و  هار  نادـب  هک  دوخ  نید  رد  تسا  يا  هلبق  ای  قح  يوس  هب  تسا  یهار  ار  یـسک  ره  .هدـم  هار  لد  هب  ههبـش  سپ  .دـنلطاب 

دنوادخ دروآ و  دـهاوخ  رـشحم  هصرع  هب  ار  امـش  همه  دـنوادخ  تادابع ، تاریخ و  هب  دیباتـشب  دیـشاب ، اجره  سپ  دروآ ، يور  هلبق 
باوص و هجو  رب  روتـسد  نیا  نوچ  روآ ، هبعک  هب  ور  يدش ، نوریب  راید  ره  يوس  هب  اجره و  ربمایپ ، يا  .تساناوت  زیچ  ره  رب  ًاقّقحم 

امـش نک و  هبعک  بناج  هب  يور  يدش ، نوریب  راید  ره  هب  اجره و  زا  لوسر ، يا  تسین و  لفاغ  امـش  راک  زا  ادخ  تسا و  ادخ  رما  هب 
دناعم راکمتس و  هورگ  زج  دنیاشگن  نابز  امش  رب  هلداجم  تجح و  هب  مدرم  ات  دینک  بناج  نادب  يور  دیدوب ، اجک  ره  مه  ناناملسم 
يارب ار  متمحر  تمعن و  ات  دیـشاب  نم  نامرف  هب  دیـسرتب و  نم  ینامرفان  زا  دیـشیدنین و  مه  نانآ  يوگتفگ  لدـج و  زا  هک  مالـسا ، اب 
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زا لبق  نآرقلا ،» ریـسفت  یف  نازیملا   » رد ییابطابط  هماّلع  هتفگ  هب  تسا و  قفـألا  بیرق  هیآ 142 ، ریـسفت  رد  اه  تیاور  یمامت  هدروآ 
تـشاد یم  تسود  اریز  دوب ؛ یحو  لوزن  راـظتنا  رد  درک و  یم  نامـسآ  بناـج  هب  خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیآ 142 ، لوزن 

ار ناناملسم  نایدوهی ، .تشادن (1)  اضر  سدقملا  تیب  هاگ  هلبق  هب  هک  نیا  هن  دـهد ؛ راختفا  مالـسا  صوصخم  هلبق  هب  ار  وا  دـنوادخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ّرثأت  نزح و  بجوم  رما  نیا  .دندرک  یم  رخافت  نانآ  رب  شنزرـس و  دوهی  هلبق  زا  ناشیا  تعباتم  رطاخ  هب 

.دوب دوهی  رخافت  شنزرس و  عفر  رظتنم  نامسآ ، بناج  هب  رس  دمآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  بش ، یهایس  رد  هک  اجنآ  ات  دش ؛

هب هلبق  رییغت  ناـمرف  تسخن ، هک  میباـی  یم  رد  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـم  ُْثیَح  ِمارَحلا َو  ِدِجْـسَملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَـف  هیآ  زا 
یلاح رد  هلبق  رییغت  هک  تسا  نآ  دّیؤم  ریبعت ، نیا  .دش  هداد  میمعت  ناناملسم  هب  سپـس  دیدرگ و  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 

هب ربمایپ  هک  تفای  قّقحت 

.م پاچ 1957  رکفلاراد ، پاچ  ص 16 ، ءزج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  یسربط ، - 1
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.دندومن دیدج  هلبق  هب  ور  وا ، يادتقا  هب  ناناملسم  داد ، رییغت  ار  تهج  وا  نوچ  سپ  .دوب  هداتسیا  زامن 

هلبق رییغت  ب :

کلام نب  سنا  .دـیدرگ  یلمع  ترجه  مهدـفه  هام  رد  هلبق  رییغت  ناـبح ، نبا  هدروآ  بزاـع و  نب  ءارب  ساـّبع و  نبا  هتفگ  ساـسا  رب 
هجام و نبا  یلو  .دـنا  هتـسناد  ترجه  هام  نیمهدزناش  رد  ار  نآ  مه  دـیز  نبا  هداتق و  ترجه ،» زا  سپ  هام  هدزون  ای  هد  : » تسا هتفگ 

: دنا هتفگ  يّدس 

.تسا هدش  حیرصت  ترجه » زا  سپ  هام  هدزیس   » هب لبج  نبذاعم  زا  رگید  یتیاور  رد  و  هام » هدجیه  »

رییغت هک  تسا  نآ  دّیؤم  یگمه  هدش و  تبث  یئاسن  ننس  ملـسم و  ماما  حیحـص  يراخب و  ماما  حیحـص  ياه : باتک  رد  اه  هتفگ  نیا 
.تسا هداد  خر  يرجه  مود  لاس  لیاوا  ای  لوا ، لاس  رخاوا  رد  هلبق  تهج 

: تسا هتفگ  دمحم  نبرفعج  زا  يدنس  رد  میهاربا  نب  یلع 

تیب یلإ  یّلـص  هنیدـملا  یلإ  هرجاـهم  دـعب  سدـقملا و  تیب  یلإ  هنـس  رـشع  ثلث  ّیبـنلا  یّلـص  اـم  اهدـعب  هبعکلا  یلإ  هلبقلا  تلّوحت  »
2 ، » هّیماما ِنایوار  ياه  هدروآ  زا  یضعب  دشاب ! هداتفا  رهشا » هعبس   » رد رـشع »  » هملک دیاش  هک  دنا  هتفگ  (1) و  رهشأ .» هعبس  سدقملا 
هک تسا  قودص (3)  خیش  زا  روهشم  هّیرظن  یلو  .دنا (2)  هدرک  حیرـصت  ار  ردب » دربن  زا  تشگزاب  زا  سپ   » و ترجه » زا  سپ  لاس 

زا سپ  هام  هدزون  ار  هلبق  رییغت  خیرات 

رییغت هبعک  يوس  هب  هلبق  درازگ ، زامن  سدـقملا  تیب  فرط  هب  لاس  هدزیـس  هک  نیا  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  - » 1
ياـج هب  زاـمن  سدـقملا  تیب  فرط  هب  هاـم  تفه  تدـم  هب  دـندرک ، ترجاـهم  هنیدـم  هب  ترـضح  نآ  هـک  نـیا  زا  سپ  زین  تفاـی و 

.هلبقلا لیوحت  لیذ  ص 159  ج 19 ، راونألاراحب ، و  ُءاهَفُّسلا » ُلوُقَیَس   » هیآ لیذ  نایبلا ، عمجم  کن : .دندروآ »
.بیذهت یسوط ، خیش  - 2

ص 88 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 225 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_204_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_204_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_204_3
http://www.ghaemiyeh.com


204 ص :

.تسا هتسناد  ترجه 

زا سپ  دوخ ، خیرات  رد  یبوقعی  و  ًارهـش » رـشع  هعبـس  سأر  یلع  بجر  نم  فصنلا  نینثإلا  موی  هلبقلا  تفرـص  : » تسا دقتعم  يدقاو 
: دسیون یم  دعس  نبا  يدقاو و  يأر  هب  لیامتم  یخیرات ، تادنتسم  يدنب  عمج 

رهشأ و سمخ  هنـسب و  هنیدملاب  همدقم  دعب  نابعـش  یف  مارحلا  دجـسملا  وحن  هلبقلا  تفرـص  ناضمر و  رهـش  ّلج  ّزع و  هَّللا  ضرتفاو  »
: دسیون یم  یطایمد  نیدلا  فرش   (1) فصن .» هنسب و  لیق 

بیبح نبدّـمحم  زا  لقن  هب  هضورلاریـس »  » رد يوون  .تسا  هدوب  ترجه  زا  مین  هاـم و  هدزناـپ  زا  دـعب  بجر  همین  رد  هلبق  تهج  رییغت 
: دراگن یم  یمشاه 

« .دوب ترجه  مود  لاس  نابعش  همین  هبنش  هس  زور  نآ  »

: تسا هتفگ  عامسألا » عاتما   » رد يزیرقم 

خسن یش ء  لّوأ  ناکف  هبعکلا  یلإ  سدقملا  تیب  نم  هلبقلا  تلّوح  ًارشع  هعبس  سأر  یلع  ًارهـش  رـشع  هنـس  سأر  یلع  نابعـش  یف  «و 
: تسا هدروآ  بیسم  نب  دیعس  زا  لقن  هب  میعنوبا  زا  یقهیب  (2) و  هلبقلا .» هعیرشلا  نم 

تیب زا  هلبق  ردـب ، گنج  زا  شیپ  هام  ود  سپـس  درازگ و  زاـمن  سدـقملا  تیب  يوس  هب  هاـم  هدـفه  هنیدـم ، هب  ندـمآ  زا  سپ  ربماـیپ  »
(3) .تشگرب » هبعک  هب  سدقملا 

زا سپ  یتیاور  هب  هام و  جنپ  لاس و  کی  زا  سپ  دینادرگ و  بجاو  دوخ  ناگدنب  رب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ّلج - ّزع و  يادـخ - - » 1
ج 1، ص 401 ، کن : .تفای » رییغت  مارحلا  دجـسم  يوس  هب  هلبق  نابعـش ، هام  رد  هنیدـم ، هب  ربماـیپ  لـالجا  لوزن  زا  مین  لاـس و  کـی 

.یسراف همجرت 
نیدـب تفای و  رییغت  هبعک  يوس  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  هام ، نیمهدـفه  زاغآ  ای  ترجه ....  هام  نیمهد  زاـغآ  نابعـش ، هاـم  رد  - » 2

« .تسا هدوب  هلبق  هدش ، خوسنم  مالسا  تعیرش  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  بیترت 
ص 201 یسراف ، همجرت  هبعک ، ندیدرگ  هلبق  ج 1 ، هوبّنلا ، لئالد  - 3
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هلبق رییغت  ناکم  پ :

.تسا وربور  یناوارف  یشهوژپ  تالکـشم  اب  دیدرگ ، تیاعر  نآ  رد  هلبق  رییغت  هک  یناکم  نیلّوا  قیقد  تخانـش  هب  نارگـشواک  هّجوت 
نآ ییاهن  يدنب  عمج  زا  ار  نکمم  تقیقح  يدـنب و  هقبط  ار  تایرظن  ّمها  هک  تفرگ  رارق  لاور  نیا  رب  ریقح  ّفلؤم  یـشهوژپ  شور 

: دنک جارختسا  اه 

هدرک تبث  ثیدـح  رتافد  رد  هنوگنیا  ار  نآ  سنخألا ، نب  دّـمحم  نب  نامثع  زا  لقن  هب  ییحی  هک  تسا  یثیدـح  دانـسا ، نیرت  مهم  . 1
: تسا

ّمأ تلاق  .ًاماعط  هل  تعنصف  هملس  ینب  یف  هملس  ینب  نم  رورعم  نب  ءاربلا  نب  رشب  َّمأ  یه  هأرما و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  راز  »
نینمؤملا و حاورأ  یف  اهثیدح  رکذف  حاورألا ، نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اولأس  نأ  یلإ  ماعطلا  کلذ  نم  نولکأی  مهف  رـشب :

لوسر رادتساف  هبعکلا  یلإ  هجوی  نأ  رمأ  نیتعکر  هباحصأب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلـصف  رهظلا  تءاجف  لاق : ّمث  .نیرفاکلا 
یبوقعی و  يربکلا » تاقبّطلا   » رد دعـس  نبا  يدقاو و  ار  هدش  دای  دنـس   (1) بازیملا .» لبقتـسا  هبعکلا و  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 

نآ هب  راونألاراحب  رد  یـسلجم  يرـشخمز و  تسا و  هدـش  لـقن  یقتنملا  رد  یمـشاه  بیبح  نب  دّـمحم  قیرط  زا  زین  .دنا (2)  هدروآ 
.دنا هدرک  حیرصت 

عمجم رد  زین  یـسربط  .تسا  هداد  رارق  دانتـسا  دروم  مالـسلا  امهیلع  دـمحم  نبرفعج  ماما  زا  لقن  هب  میهاربا ، نب  ّیلع  ار  هعقاو  لـصا 
رد یسلجم  و  ُءاهَفُّسلا » ُلوُقَیَس   » هیآ لیذ  نایبلا ،

نآ يارب  نز  نآ  .دـندرک  ندـید  هملـس ، ینب  زا  رورعم ، نب  ءارب  نب  رـشب  ّما  ماـن  هب  ینز  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  - » 1
هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دندوب ، ندروخ  اذغ  لوغشم  شنارای  ربمایپ و  هکنانچمه  : » تفگ درک و  هدامآ  ییاذغ  ترـضح 
دیـسر ارف  هک  رهظ  دوزفا : نز  نآ  سپـس  درک ....  نایب  نارفاک  ناـنمؤم و  حاورا  هراـبرد  ار  هدـش  داـی  ثیدـح  سپ  .دندیـسرپ  حاورا 

ترـضح سپ ، .دتـسیاب  هبعک  هب  ور  دـش  هداد  روتـسد  ناشیا  هب  هاگنآ  دـندروآ ، ياج  هب  شنارای  اـب  زاـمن  تعکر  ود  یمارگ  ربماـیپ 
« .دنداتسیا نادوان  يوس  هب  دندیخرچ و  هبعک  بناج  هب  لوسر 

.یسراف همجرت  اب  ص 401 ، ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  - 2
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، دوـش یم  یهتنم  رـشب  ّما  هتفگ  هب  هک  ارآ ، هعوـمجم  نیا  هجیتـن  .تسا  هدرک  هراـشا  هعقاو  نیا  هـب  هـلبقلا  لـیوحت  باـب  راونـألاراحب ،
هفیاط دجـسم  هلبق ، رییغت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زامن  نیتسخن  ناکم  هک  هتخاس  لیامتم  يدقاو  هیرظن  هب  ار  ناگدـنهوژپ 

.تسا هدوب  هملسونب 

: تسا هدش  لقن  دمحم  نبرفعج  زا  لقن  هب 

هک دوب  هدناوخ  ار  رهظ  زامن  زا  تعکر  ود  .دوب  ملاس  ینب  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دیـسر ، ارف  رهظ  زامن  تقو  نوچ  »
« .دومن هبعک  هّجوتم  ار  وا  لیئربج 

هنیدم بونج  ای  ابق  هیرق  لامش  رد  ملاسونب » : » هک یلاح  رد  تسا ؛ هدش  طبض  ملاسونب »  » تروص هب  هملسونب »  » هفیاط ثیدح ، نیا  رد 
.دراد يدایز  ییادج  هلصاف و  دوب ، هملسونب »  » زا دوخ  هک  رشب  ّما  لوق  اب  هقطنم  نیا  دنتشاد و  تنوکس  تسا ، هعمج  دجسم  ّلحم  هک 

.تسا طوبرم  خُسن  خاسنتسا  هابتشا  هب  فالتخا ، نیا  هک  تسین  یکش  ریقح  فلؤم  يارب  ور ، نیا  زا 

هتفگ هب  .تسا  هدوب  يدّدـعتم  ياهدجـسم  رد  ناناملـسم  ندرازگزاـمن  هلبق  ود  هب  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  يرایـسب  یخیراـت  دانـسا  . 2
ربخ باحصا ، زا  یکی  هک  دندوب  زامن  لوغشم  ابق  دجسم  رد  ناناملسم  رمع ، نبا  زا  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحـص  هدروآ  و  دجم » »

.دندرازگ هبعک  هب  ور  ار  رگید  زامن  ابق ، لها  دومن و  مالعا  ار  هلبق  رییغت 

هلیبق راوج  رد  مارح  ینب  دجـسم  .دـنا  هدـش  روآدای  عاق - رد  عقاو  مارح - ینب  دجـسم  رد  ار  یقافّتا  نینچ  راّجن  نبا  نیزر و  يرطم و 
لقن جیرـض  نب  عفار  زا  ییحی  .تسا (1)  هتـسناد  هنیدم  ربتعم  دـجاسم  هلمج  زا  ار  نآ  یبرح  قاحـسا  وبا  .تسا  هملـسونب  زا  داوسونب 

: تسا هدرک 

« .داد خر  رهظ  زامن  ماگنه  یبّنلادجسم  رد  هلبق  لیوحت  »

ینب دجـسم  رد  رگید  یتادنتـسم  هب  اـی  هتـسناد و  هثراـح  ینب  دجـسم  رد  ار  ارجاـم  نیا  ملـسا ، تنب  هلیوـن  زا  لـقن  هـب  متاـح  یبا  نـبا 
 ... لهشألادبع

دجسم رد  هلبق  رییغت  زا  سپ  ربمایپ  زامن  نیلّوا  هک  نیا  رب  ینبم  يرطم  هیرظن  ًالوا :

ص 402 هریزجلا ، ملاعم  جحلا و  نکاما  کسانملا و  - 1
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عقاو هملـسونب »  » زا داوسونب »  » رد نیتـلبق  دجـسم  هک : دـهد  یم  رظن  ًاحیرـص  يو  اریز  .تسین  يدوهمـس  دـییأت  دروم  هدوب ، مارح  ینب 
«. مارحونب  » رد هن  هدش ؛

لزانم زا  هاـنق  يداو  یبرغ و  یقرـش و  هّرح  قیقع و  يداو  اـت  اـبق  هقطنم  زا  ترجه  تسخن  لاـس  ود  رد  هک  يدـجاسم  یماـمت  ًاـیناث :
هلبق دندوب ، هدش  انب  ثادحا و  هملسونب »  » و ملاسونب »  » هنیدم و قرش  یقرش و  لامش  رد  لهـشألادبعونب »  » و هیواعمونب »  » و هثراحونب » »

هدنادرگ ار  دوخ  هلبق  زامن ، لاح  رد  ای  تفای ، راشتنا  هنیدم  رد  هلبق  رییغت  ربخ  ات  ًامّلـسم  تسا و  هتـشاد  سدقملا  تیب  يوس  هب  ور  يا 
نیا هب  .دـنا  هدـناوخ  هبعک  يوس  هب  ار  رـصع  هلبق ، رییغت  ربخ  ندینـش  زا  سپ  هدـناوخ و  سدـقملا  تیب  يوس  هب  ار  رهظ  زامن  اـی  دـنا ؛

ود زامن  نیلوا  ناکم  هک  تسا  نیا  هدوب ، ناگدنهوژپ  رظن  دروم  هچنآ  یلو  دناوخ ؛ نیتلبقوذ  ار  روکذم  دجاسم  مامت  ناوت  یم  ظاحل 
هک ار  هملس  ینب  دجسم  هلابز ، نبا  يدقاو و  ًاصوصخ  یمالـسا  ناگدنهوژپ  .دنبایب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  يا  هلبق 

.دنا هتسناد  هنیدم  دجاسم  رگید  رب  مّدقم  صوصخ ، نیا  رد  هتفای ، ترهش  نیتلبق  دجسم  هب  نونکات 

نیتلبق دجسم  يانب  ت :

هس و یبّنلادجسم  ات  نآ  هلصاف  هک  دراد  رارق  علس ) هوک  هنماد  دجاسم  برغ  رد  ای  هنیدم ، یبرغ  لامش   ) هربولا هّرح  رد  نیتلبق  دجـسم 
مّلسم یلو  مرادن ؛ تسد  رد  یّـصخشم  حیحـص و  كرادم  يرجه ، متفه  نرق  ات  دجـسم  يانب  هنیرید  ّتیعـضو  زا  .تسا  رتمولیک  مین 

نآ هبورخم  ياـنب  زا  هتـسناد و  ناملـسم  نارئاز  هّجوت  دروم  ار  دجـسم  نیا  راّـجن  نبا  .تسا  هدوب  ییاـنب  ياراد  دجـسم  نیا  هک  تسا 
ناطلـس درک و  انب  دـیدجت  ار  نآ  یبّنلا ) دجـسم  مادـخلا  خیـش   ) یلامجلا نیهاـش  .ق  .ه  لاـس 893  رد  .تسا (1)  هدروآ  یتافیـصوت 

.دیزرو مامتها  نآ  يزاسزاب  میمرت و  هب  .ق  .ه  لاس 950  رد  ینامثع  نامیلس 

تآرم رد  ار  نآ  دـش و  ّقفوم  روبزم  دجـسم  هدـهاشم  ترایز و  هب  يرـصم ) جاحلاریما   ) اشاپ تعفر  .ق  .ه  لاس 1318  مّرحم  رد 24 
اهنت هک  درک  فیصوت  هبورخم  يدجسم  نیمرحلا ،

ص 115 لوسّرلا ، هنیدم  رابخا  - 1
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نیرخآ يایاقب  هک  دزاس  یم  مولعم  حوضو  هب  هک  تشادرب  دجسم  نیا  زا  یسکع  يو  .دوب  هدنام  ياج  هب  شطایح  راوید  زا  یتمـسق 
.تسا .ق  .ه  لاس 950  رد  انب  میمرت 

(4 هرکیپ 1 - کن : )

زا یتمسق  یلوصا  ریغ  میمرت  يانثتسا  هب  دوب و  هدنام  یقاب  .ق  .ه  لاس 1370  ات  هبورخم  يانب  هنیدم ، ناسانشراک  رظن  راهظا  ساسا  رب 
ایحا ون  یحرط  اب  ار  نآ  داد  روتسد  دوعس » لآ  زیزعلادبع  کلم   » هک نیا  ات  تفریذپن ؛ تروص  نآ  يانب  رد  یمادقا  اهراوید ، فقس و 

.دنیامن

: درک ادیپ  ار  دجسم  يانب  یسررب  هعلاطم و  ناکما  ترایز ، نمض  .ق  .ه   1392 ياه 1398 - لاس  لالخ  رد  ریقح  ّفلؤم 

راوید 412 عافترا  نآ 412 و  ضرع  رتم ، نآ 9  لوط  .تسا  هدش  لیکشت  طایح  و  فّقسم ) یبونج   ) یلبق تمسق  ود  زا  دجـسم  يانب 
.تسا رتم 

، یبرغ ِرد  تسا و  یبرغ  یلامـش و  رد  ود  ياراد  دجـسم  طایح  .دـنا  هدرک  انب  ابیز  يا  هرانم  دجـسم ، طایح  یقرـش  لامـش  هیواز  رد 
.دنوش یم  دراو  تمس  نآ  زا  نارئاز  هک  تسا  يا  هداج  هیلا  یهتنم 

یناشن ناتسبش ، یلامش  ِراوید  يدورو  رد  ِتسار  تمس  رد  تسا و  هدش  ثادحا  هبعک  يوس  هب  یبارحم  دجسم ، فّقسم  ناتسبش  رد 
.تسا هدش  گنر  هریت  ناگدننک ، دیدزاب  تسد  طّسوت  ندش  هدییاس  رثا  رد  هک  هدش  هدراذگ  سدقملا  تیب  بارحم  ّلحم  ناونع  هب 

: دـنا هتـشاگن  نینچ  تسا ، هدـش  نازیوآ  ناتـسبرع  فاقوا  جـح و  ترازو  فرط  زا  هک  ییولبات  يور  یبرغ ، يدورو - رد  لخدـم  رب 
« .ه ماع 650  سسأ  نیتلبقلا  دجسم  »

یلامج نیهاش  هک  ددرگ  یم  مولعم  تروص  نیا  رد  .دـشاب  یم  طوبرم  .ق  .ه  رد 893  یلامج  نیهاش  يزاسزاب  زا  لبق  هب  خیرات  نیا 
، روکذم يولبات  بصن  زا  دـعب  هک  دـهد  یم  ناشن  ددـع 650 ، يور  یگدروخ  طخ  یلو  تسا ؛ هدرک  میمرت  ار  نیتلبق  دجـسم  ياـنب 

.دنا هدروآ  ًاهابتشا 650  ار  دیاش 950  .دنا  هتشاد  دیدرت  هدشدای  خیرات  هب  تبسن  يا  هدع 

عراش تهج  رد  هنیدم و  یمالسا  هاگشناد  کیدزن  هربولا  هرح  لامش  رد  نیتلبق  دجسم 
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رد هنافسأتم  .تسا  دجسم  لامش  رد  نآ  .دراد و  رارق  ثوغ » هزمح  دّیـس  ناتـسغاب   » رانک قیقعلا ،» يداو   » قرـش هیمالـسإلا » هعماجلا  »
يا هدشزبس  ِناتخرد  نآ  بناوج  زا  یضعب  رد  اهنت  هک  گرزب  ینیمز  تروص  هب  ناتسوب  نیا  یشهوژپ ، ياهرفس  تماقا و  ياه  لاس 

-3 4 ؛ ياه 2 - هرکیپ   ) .تشادن ناتسب  اجنآ : لها  حالطصا  هب  ای  ناتسوب  کی  هب  یتهابـش  رگید  دوب و  هدمآ  رد  دروخ ، یم  مشچ  هب 
(4
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ایقُس دجسم  مجنپ : لصف 

ایقُس ياتسور  فلا :

هنیدم یمیدق  فارشا  ياه  هتخاس  زا  يومح (1)  توقای  هتفگ  هب  هک  تسا  يا  هیرق  ایقّـسلا  تسا و  ندیـشون  يانعم  هب  تغل  رد  ایقُس 
.تسا هدش  عقاو  هنیدم  یلیم  رد 29  یمزراوخ  هتفگ  هب  هنیدم و  یلیم  رد 9  هدوب و 

: هک تسا  هدرک  دانتسا  یسوم  نب  رکبوبا  رظن  راهظا  هب  يدابآزوریف 

دروم ار  هاچ  عضوم  سپس   (2) هنیدملا .» لمع  نم  عرُفلا  ّنأل  اذه ، یلع  لومحم  هَّللا ، لوسرل  یقتسی  ناک  اهنم  هنیدملاب ، رئب  ایقـسلا  »
: هک دزاس  یم  مولعم  هداد ، رارق  رظن  راهظا  ییاسانش و 

ایقـسلا یه  اّمنإ  هنیدـملا  لهأ  اهّنظی  هفیلُحلا و  يذ  یلإ  کلاسلا  راسی  یلع  عادولاهّینث  نیب  اهنیب و  هنیدـملا  باب  یلع  یّتلا  رئبلا  اّمأ  «و 
(3) ٌمهو .» ّهنأ  رهاظلاف  ثیدحلا  یف  روکذملا 

ص 228 ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  - 1
، نآاریز .تسا  هدش  عیاش  هنوگ  نیا  هتبلا  .دیشون  یم  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  هنیدم  رد  تسا  یهاچ  ایقـسلا » - » 2

.تسا هنیدم  هقطنم  زا  یّلحم 
هک نیا  هدش و  عقاو  هفیلحلا  يذ  رذگ  پچ  تمـس  رد  عادولا ، هّینث  هنیدم و  نیب  تسا و  هنیدـم  هزاورد  کیدزن  هک  یهاچ  اما  و  - » 3

هباطملا مناغملا  .دشابن » شیب  یمّهوت  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا ، ثیدح  رد  هدش  دای  يایقـس  نامه  هک  دـننک  یم  روصت  هنیدـم  لها 
ص 179 هباط ، ملاعم  یف 
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زا تیاهن  رد  هورع و  نب  ماشه  زا  لقن  هب  لبنح  نبدـمحا  زا  وا  تباث و  نب  ییحی  زا  رـضخا ، نب  زیزعلادـبع  زا  لقن  هب  يومح  توقاـی 
: هک دنک  یم  تیاور  هشیاع 

رد و  .دیشون » یم  درس  بآ  هتـشاد ، ترهـش  ایقـس  هاچ  هب  هک  ایقـسلا  هیرق  ياه  هناخ  هاچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  »
« .درک یم  بلط  درس  بآ  : » رگید شراگن 

رد یلو  هدرک ؛ داـی  كربـلا  ّما  زا  راـفغ » ایقـس   » و دـیزی » ایقـس   » و لزجلا » ایقـس   » زا يرجه  موـس  نرق  تـسخن  هـهد  رد  یناهفـصا  و 
.تسا هدرکن  دراوم  نیا  زا  يرکذ  برعلادالب 

یم رس  هب  يرجه  موس  مود و  نرق  لالخ  رد  هک  هریزجلا » ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و   » ِّفلؤم هتفگ  هب  ایقـسلا  هقطنم  رد 
روکذم ناتسغاب  ًاددجم  .ق  .ه  لاس 48  رد  سپس  دندرک و  عطق  ار  اه  نآ  مالـسا ، ربمایپ  زا  سپ  هک  هدوب  ییاه  ناتلـسخن  تسا : هدرب 
 ... .ق .ه  لاس 74  رد  ناس  نیمه  هب  .تفرگ و  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ناتسغاب  نیا  رگید  راب  .ق  .ه  لاس 52  رد  .دندومن  ایحا  ار 

دنا هتفگ  هدوب و  هاچ  یس  ياراد  تشاد و  رارق  دیز  نب  نسح  ياه  ناتسلخن  عرازم و  هقطنم ، نیا  هرانک  رد  یمالسا ، تسخن  نرق  رد 
.دندیناشوپ یم  ییاه  تسب  بوچ  اب  ار  اه  هاچ  هناهد  هک :

، همه نیا  اب  .تسا  درـس  اه  نآ  ِیگمه  ِبآ  يو ، هتفگ  هب  هک  دیدرگ  رفح  اتـسور  نآ  رد  رگید  هاچ  هاجنپ  لّکوتم ، تفالخ  نامز  رد 
هدیقع هب  .دشاب  هتـشاد  تقباطم  هنیدـم  یبرغ  هرح  رد  عقاو  يایقـس  هقطنم  اب  کسانملا  ّفلؤم  تافیـصوت  هک  تشاد  رواب  ناوت  یمن 

یم تسا ، هدوب  روهـشم  كربلا  ّما  هب  هک  ءاوبألا »  » و جرعلا »  » نیب هاگلزنم  ناـمه  کـسانملا ، ِباـتک  ِرظن  دروم  يایقـس  ریقح ، ّفلؤم 
.درادن ثحب  دروم  عوضوم  اب  یطابترا  دشاب و 

هّجوت دروم  هدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  خیرات  ثیدح و  نتم  رد  هک  یّلحم  ناونع  هب  ایقس  تسا ، مّلسم  هچنآ  لاح  ره  هب 
.تسا یمالسا  نافلؤم  ناخّروم و 

راب نیتسخن  دومن و  هنیدم  مدرم  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  تسا  یـشیاین  دـش ، شرگن  هّجوت و  نیا  ساسا  هک  یثیدـح 
نآ لها  هب  ار  دوخ  ینطاب  هقالع  ترجه ، زا  سپ 
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.تخاس راکشآ 

، نیعبات هباحـص و  قیرط  زا  رتاوتم  تایاور  هب  ار  روکذـم  ياعد  ياشنا  هریـس ، ياه  باتک  خـیراوت و  ثیدـح ، نّودـم  ياه  هعومجم 
.دنا هتشاگن  قفا  مه  ینعم ، ظفل و  ظاحل  زا  ًابلاغ 

: تسا هدروآ  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ربتعم  دنس  هب  هدناوخ و  ٌحیحص » ٌنسح   » ار نآ  يذمرت  هک  تسا  يدنس  دانسا ، نیا  ّمها 

یبأ نبدعـسل  تناک  یّتلا  ایقـسلا  هّرِحب  اـّنک  اذإ  یّتح  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  عم  اـنجرخ  مالـسلا : هیلع  ّیلع  نع  »
ناک میهاربا  ّنإ  ّمهّللا  لاقف : .هلبقلا  لبقتـساف  ماق  ّمث  أّضوتف  .ءوضوب  ینوتئا  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لاقف  .صاـّقو 

مهِّدـُم و یف  مهل  كرابت  نأ  هنیدـملا  لهأل  كوعدأ  .کلوسر  كدـبع و  اـنأ  هکربلاـب و  هّکم  لـهأل  كاـعد  کـلیلخ و  كدـبع و 
هک دننک  یم  لقن  یتیاور  رگید ، دانـسا  هلـسلس  هب  یناربط  هبـش و  نبا   (1) نیتکرب .» هکربلا  عم  هکم  لهأل  تکراب  اـم  یْکثِم  مهعاـص 
رد هعقاو  نیا  هک  دنک  یم  لقن  هداتقوبا  زا  رگید ، ینایوار  قیرط  زا  لبنح  نبدمحا  .درادن  هدش  دای  ثیدح  نتم  اب  یتوافت  ًاظفل  ًانعم و 

: دیازفا یم  مهّدم » مهعاص و  یف   » زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياعد  رد  تسا و  هدوب  ایقسلا » تویب  دنع  هّرحلا  »

امل اهیتبال  نیب  ام  ُْتمَّرَح  ّینإ  ّمهللا  .مخب  ءابو  نم  اـهب  اـم  لـعجا  هّکم و  اـنیلإ  تببح  اـمک  هنیدـملا  اـنیلإ  ّببح  ّمهّللا  .مهراـمث  و  »... 
ناسل یلع  تمرح 

میتفر میدش و  جراخ  دوب  ساقو  یبا  نب  دعس  ِنآ  زا  هک  ایقسلا  هرح  هب  ربمغیپ  اب  هارمه  هک : تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  - » 1
: تفگ داتـسیا و  هلبق  فرط  هب  تخاس و  وضو  سپ  .دـیروایب  وضو  بآ  میارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  .میدیـسر  اـت 
متسه و وت  لوسر  هدنب و  مه  نم  تساوخ ، تکرب  هکم  لها  يارب  امـش  زا  دوخ  ياعد  رد  دوب و  وت  لیلخ  هدنب و  میهاربا  اراگدرورپ !

هارمه تکرب  ود  یتـکرب  ره  يداد و  تکرب  هکم  لـها  هب  هک  هنوگناـمه  یهد ، تکرب  هنیدـم  لـها  يوزارت  هب  هک  مهاوخ  یم  وـت  زا 
« .دشاب هتشاد 
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ردب هنیدم  ریـسم  رد  هک  ایقـس  ياه  هناخ  نایم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  فّقوت  يدقاو ، رمع  نبدمحم   (1) مرحلا .» میهاربإ 
زا وا  يربـقملا و  زا  لـقن  هب  بئذ  یبا  نبا  تیاور  هب  تسا و  هدوـب  ردـب  دربـن  مزاـع  يو  هک  دـناد  یم  یناـمز  هب  طوـبرم  هتفرگ ، رارق 

دروآ و ياج  هب  يزامن  ایقـسلا ) تویب  ءایقـسلا /(  ياه  هناخ  نایم  رد  هنیدـم  زا  جورخ  زا  سپ  هداتق ، زا  لقن  هب  هداتق  یبا  نب  هَّللادـبع 
یبا نبدعـس  هتفگ  هب  یخیرات ، دانتـسا  نیا  رد  يدقاو  .دومن (2)  يراج  نابز  رب  هنیدـم  نادنورهـش  قح  رد  ار  روهـشم  ياعد  هاـگنآ 

ندرازگزامن یخیرات  دنس  یلو  تسا ؛ هتسناد  ردب  هار  رـس  رب  ناضمر  مهدزاود  هبنـشکی  زور  رد  ار  فقوت  نیا  هدروآ و  رواب  صاّقو 
اعد هنیدم  مدرم  يارب  دناوخ و  زامن  ایقس  ياه  هناخ  کیدزن  ربمایپ  دوب : هتفگ  شردپ  لوق  زا  هک  تسا  هداد  تبـسن  هداتق  هب  ار  ربمایپ 

: دنک یم  لقن  دیکأت  اب  صفح  نب  رامع  يرانید و  هَّللادبع  نبرمع  زا  هلابز  نبا  .دومرف (3) 

كرابی نأ  هنیدملا  لهأل  کلانه  اعد  اهدجـسم و  یف  یّلـص  ایقـسلاب و  ردب  شیج  ضرع  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - ّنإ  »
«. مهل

یم هنیدملا » لهأل  ءاعدـلا   » ناونع تحت  کلام ، ماما  أطوملا )  ) باتک 45 هژیو  هب  عجارم ، نوتم و  رگید  هب  هّجوت  اـب  ساـسا و  نیا  رب 
: هک تفرگ  هجیتن  ناوت 

هرانک رد  هنیدم ، برغ  رد  هک  یمّرخ  زبسرس و  هیرق   ) ایقس رد  ردب ، هرطاخمرپ  رفـس  زاغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم 
.درک دـنلب  شیاین  تسد  هنیدـم  مدرم  يارب  دروآ و  زامن  اجنآ  لـها  دجـسم  رد  تفرگ و  وضو  هدـش ، عقاو  هربولا  هرح  زا  یبرغ  هّرح 

(4)

ابو هچنآ  ره  يدومن و  هکم  رادتسود  ار  ام  هک  هنوگنامه  نکفیب ، ام  ياه  لد  رد  ار  هنیدم  یتسود  ادنوادخ ! .ناشیاه  هویم  و  - »... 1
مارح مرح  میهاربا ، نابز  اب  هک  هنوگنامه  مدرک ، مرح  ار  نآ  هقطنم  ود  نایم  نم  ادنوادخ ! .هدرارق  مخ  رد  هدرک و  رود  تسا  نآ  رد 

« .دیدرگ
.یسراف همجرت  ص 16 ، ج 1 ، يدقاو ، يزاغم » - » 2

.لاتقلاردب لصف  ج 1 ، يزاغم ،» - » 3
.مالسا ینید  هدیقع  رد  هنیدم  لئاضف  - 4
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ایقُس دجسم  يانب  ب :

سپ دش و  ییاسانش  يدوهمس  نیّدلارون  یعس  تمه و  هب  .ق  .ه  مهن  نرق  همین  رد  راب  نیتسخن  یناریو ، زا  سپ  دجـسم ، یمیدق  يانب 
: دراگن یم  يدوهمس  .تشگ  نایامن  نآ  بارحم  فاشتکا ، يراّفح و  زا 

هدش انب  چگ  گنس و  اب  هدوب و  عرذ  تفه  رد  عرذ  تفه  ایقـس ، دجـسم  تحاسم  هک  دش  مولعم  نینچ  هدمآ ، تسد  هب  راثآ  رهاظ  زا 
نآ ياه  هبارخ  نیزگیاج  یمکحتسم  يانب  هتفاتش ، نآ  ترایز  ندید و  هب  هنیدم  لها  هّیلوا ، راثآ  دجسم و  ناکم  فشک  زا  سپ  .دوب 

.دندومن

زا یکی  ایقُـس  دجـسم  هک  هدرک  تیاور  دوخ  نیمّدـقتم  زا  لـقن  هب  يرجه ، لّوا  نرق  رد  يدـسا ، هَّللادـبع  وبا  کـسانملا  زا  يدوهمس 
زا هدـجاسم » ّیبّنلا و  اهیف  یّلـص  یتلا  عضاوملا   » لصف رد  يرجه  موس  نرق  رد  زین  هبـش  نبا  .تسا  هدوب  هنیدـم  مدرم  ياـه  هاـگترایز 

.تسا هدومن  اهدای  نآ  زا  هدرک و  رکذ  كِّربتم »  » ِفصو اب  ار  هدش  دای  ناکم  هنیدملا ، رابخأ  باتک 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  ایقُس  دجسم  يانب  هب  یسوم  نب  یلع 

ِهجو هرّونملا ،» هنیدملا  راثآ   » رد يراصنا  سوّدـقلادبع  .دراد (1)  ترهـش  ْسؤّرلاُهّبق  هب  .ق ) .ه  لاس 1303   ) نونکا مه  دجـسم  نآ 
عاطق هب  نوچ  نیـشن  هیداب  بارعا  نارـس  زا  يا  هّدـع  اه ، ینامثع  نامز  رد  هک  تسا  هتـسناد  نینچ  سؤّرلاهّبق  هب  ار  ناکم  نیا  هیمـست 

هب ناـکم  نیا  سپ  نآ  زا  دـندیدرگ و  نفد  ناـکم  نآ  رد  یناـمثع  ماّـکح  روتـسد  هب  مادـعا و  دـندوب ، هدز  تسد  ینزهار )  ) یقیرط
.تفای ترهش  سؤّرلاهّبق 

.دینش ْسوُّرلاهّبق »  » ار لحم  لها  یموب  ظّفلت  ریقح  ّفلؤم 

قیرط زا  .ق  .ه  مّرحم 1306  زور 21  هدروآ ، نیمرحلاهفحت )  ) شا همانرفـس  زا  هحفص 265  رد  هک  هنوگ  نآ  يزاریـش  ردّصلا  بیان 
مان هب  ییانب  زا  يو  .تسا  هدرک  فّقوت  يزور  ود  ناریا  هب  تشگزاـب  راـظتنا  هب  اـجنآ  رد  هتفگ و  عادو  ار  هنیدـم  هیمحلادـبع  هزاورد 

هّجوت دروم  یهاگترایز  تروص  هب  هک  تسا  هدید  هدرک و  دای  رهش  هزاورد  ترواجم  رد  سأر » هبق  »

ص 36 هرّونملا ، هنیدملا  فصو  - 1
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انب نیا  یمومع  ترهش  هب  اهنت  دشاب ، هتـشاد  یعالّطا  ایقـس »  » ینید یخیرات - ّتیعقوم  زا  دوخ  هک  نآ  یب  ردّصلا  بیان  .تسا  نارئاز 
: دیوگ یم  هدرک ، هراشا 

.مدش ایوج  یباّهولا  سأر  هبق  زا  ًانمض  میدنام و  فیرش  دّیس  بانج  اب  فیعض  نیا  »

دنچ راثآ  .دندومن  هرـصاحم  ار ] رهـش  نیا   ] یعمج اب  هفّرـشُم ، هنیدم  ندومن  فّرـصت  مزع  هب  یباّهو  خیـش  لبق  لاس  نیدـنچ  دـنتفگ :
و دـندناسر ) دـندروآ /(  رد  لتق  هب  ار  یباّهو  خیـش  .دندیـسر  تیامح  هب  رـصم  زا  .تسا  یقاـب  یبن  دجـسم  رد  هعقاو ] نیا  زا   ] هلولگ

 ....« دنا هتخاس  يا  هرانم  وا  رس  رب  تشاددای  ضحم 

رس هب  رهش  نیا  رد  .م  رد 1908  اه  ینامثع  طّسوت  هنیدم  راطق  هاگتـسیا  حاتتفا  ياهزور  رد  هک  .م )  1863 / 1931  ) هدنهوژپ ساّکع 
ریاب ینابایب  ماّیا  نآ  اـت  هک  ار - ایقُـس  یـضارا  تیعقوم  یبوخ  هب  هک  هدرک  هّیهت  هاگتـسیا  نیا  شیاـشگ  مسارم  زا  يریوصت  هدرب ، یم 

، تساجرب اپ  .ق ) .ه   1398  ) نونکات هک  یلکیه  نامه  هب  ایقـس ، دجـسم  يانب  نهآ ، هار  ّطخ  پچ  تمـس  رد  .دـهد  یم  ناشن  هدوب -
.تسا هدوب  .م  زا 1900  شیبپ  رایسب  نآ  تمدق  هک  دزاس  یم  نشور  دنک و  یم  يرگ  هولج 

فارطا ِيزاس  هطّوحم  مدـع  ایقـس و  دجـسم  زا  رود  یّلحم  رد  هنیدـم ، ياملع  ناریما و  نایماظن ، روضح  اب  روکذـم  مسارم  يرازگرب 
: دیوگ یم  هدرک ، دای  مسارم  نیا  زا  ینونتب  .دراد (1)  روآ  فّسأت  یتیاکح  دجسم ، ندوب  كورتم  زا  یبوخ  هب  انب ،

هنـس نابعـش  ثلاث  یف  هرونملا  هنیدملا  یلإ  یلـصو  لافتحالا  اذه  یلإ  نیوعدملل  راطق  لواب  ًایمـسر  هّیلعلا  هلودلا  هتحتـضا  يّذلا  وه  »
هنسب نابعش  یف 25  هرونملا  هنیدـملاب  هیزاجحلا  هیدـحلا  هکـسلا  حاتتفاب  لاـفتحإلا  موی  : » و هنس 1908 » سطـسغا  قفاوملا 28   1326

هک تسا  لکـشم  رایـسب  ناقّقحم  يارب  هدـش و  جراخ  ریاب  ای  يا  هعرزم  تلاح  زا  ایقـس  ياه  نیمز  ریخا ، ياه  لاـس  رد   (2) «. 1326
.دننک نییعت  ار  صاّقو  یبا  نبدعس  ياه  نیمز  یبیرقت  دودح 

.Robin Bidwell:] Travellers in Arabia [. Hamlyn 1976 ، 136 / 137 کن .: - 1
صص 5 و 2 و 233. هّیزاجحلا ، هلحّرلا  - 2
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كرت هدهاشم ، ِقیفوت  زا  دیماان  و  متـشگ ؛ اریذپ  ناج  هب  ار  جنر  مدـش و  ور  هبور  یناوارف  تالکـشم  اب  دجـسم ، ّلحم  يوجتـسج  رد 
ياه لاس  رد  دوب و  سانـشرس  هنیدم  رد  هک  راّطع  یفطـصم  دّیـس  تاضافا  زا  هدافتـسا  اب  .ق  .ه  لاـس 1395  رد  یلو  مدومن ؛ صّحفت 

.دش رّسیم  ایقس  نتفای  دوب ، رهش  نیا  رادرهش  .ق  .ه   1361 / 1368

زا يا  هرجنپ  رد و  یب  تلکـسا  اهنت  نونکا  مه  تسا و  هنیدم  رد  اه  ینامثع  راثآ  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  دجـسم  هبورخم  هداس و  يانب 
.دنیب یم  دوخ  هب  ار  یناگدننکرادید  هن  دراد و  نایرج  نآ  رد  یتدابع  هن  هک  تسا  هدنام  اج  هب  نآ 

هّبق ود  نآ ، یبرغ  یقرـش - تمـس  ود  رد  هک  تسا  یعفترم  گنردیفـس  دـبنگ  نآ ، هک  تـسا  نـیا  ایقـس  دجـسم  ناـمتخاس  یگژیو 
.تسا هتفرگ  رارق  کچوک 

ياه لاس  رد  هک  نادیم  نیا  رد  .دیـسر  هیربنعلا  نادیم  هّیربنعلا و  عراش  هب  دومن و  روبع  هخانملا  عراش  زا  دیاب  دجـسم  هب  نتفر  تهج 
مه هدش و  ثادحا  اه  ینامثع  طّسوت  .ق  .ه  لاس 1325  رد  هک  قشمد  هنیدم - میدق  راطق  هاگتـسیا  اب  هدش ، هتخاس  .ق   1384 / 1383

دجسم کبس  هب  هک  تسا  يدجـسم  لباقم  هاگتـسیا ، نیا  .میوش  یم  ور  هبور  تسا ، هدنام  ياج  هب  نآ  دنلب  راوید  زا  یتمـسق  نونکا 
.تسا هدش  انب  اه  ینامثع  طسوت  ایفوصایا 

ییاهراوید هب  فرط  راهچ  زا  هک  تسا  هدمآرد  نارئاز  لقن  لمح و  لانیمرت  تروص  هب  نونکا  مه  هنیدـم  میدـق  راطق  هاگتـسیا  لحم 
هداـج هب  فرـشم  ِیبونج  راوید  رواـجم  لاـنیمرت و  هطّوحم  لـخاد  هّیربنع ، نادـیم  برغ  يرتم  رد 400  ایقـس  دجـسم  .تسا  روصحم 

5 - 3 5 ؛ - 2 5 ؛ ياه 1 - هرکیپ  .تسا  هدش  عقاو  هدج  هّکم - هنیدم -
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خیضف دجسم  مشش : لصف 

خیضف هژاو  فلا :

« یلاوعلا  » ناتسامرخ اه و  ناتسلخن  نایم  خیضف  دجـسم  تسا و  رمّتلارمخ  بنعلاریـصع و  روگنا ، بارـش  يانعم  هب  تغل  رد  خیـضف » »
یناعم نآ ، يراذگمان  للع  یخیرات و  هنیرید  زا  .تسا  عقاو  نآ  قرـشم  رد  همطخ » ونب   » لزانم دراد و  رارق  هنیدـم  یقرـش  بونج  رد 
هّجوت دروم  درک و  يدنب  هقبط  فلتخم ، هاگرظن  هس  هب  ناوت  یم  ار  اه  نآ  ّمها  .تسا  هدمآ  مالعا  ثیدـح و  ياه  باتک  رد  یفلتخم 

: داد رارق  یسررب  و 

: تفگ هک  هتفرگ  رارق  هلابز  نبا  هبش و  نبا  دانتسا  دروم  هک  تسا  يراصنا  هَّللادبع  نبرباج  هتفگ  . 1

دجـسم عضوم  یف  یّلَُـصی  ناک  خیـضفلا و  دجـسم  نم  ًابیرق  هتبق  برـضف  ریـضن ، ینب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - رـصاح  »
.لایل ّتس  خیضفلا 

کلذبف هیف  هوقارهف  ءاقسلا  ءاکو  اّولحف  ًاخیضف ، هیف  نوبرشی  مه  راصنألا و  نم  رفن  یف  بّویأ  یبأ  یلإ  ربخلا  جرخ  رمخلا  تمرح  اّملف 
(1) خیضفلا .» دجسم  یّمس 

لحم رد  زور  هنابش  درک و 6  اپ  هب  خیضفلا  دجـسم  کیدزن  ار  دوخ  رداچ  هرـصاحم و  ار  ریـضن  ینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - » 1
هک یلاح  رد  دوب و  راصنا  عمج  رد  هک  بویا ، وبا  هب  ربخ  دـیدرگ ، میرحت  رمخ  ندیـشون  هک  یماگنه  .درازگ  زامن  خیـضفلا  دجـسم 

ماـن هب  دجـسم  تلع  نیدـب  دوب و  نآ  رد  هچنآ  دـنتخیر  هدرک و  زاـب  ار  اـه  کـشم  هناـهد  سپ  .دیـسر  دندیـشون ، یم  روـگنا  بارش 
« .دش هدیمان  خیضفلا 
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: تسا هتفگ  یتیاور  نمض  هتفرگ ، رارق  دنسم  رد  دمحا  دانتسا  دروم  هک  رمع  نبا  نایب : . 2

وبا ترابع  هب  (1) و  خیضفلا .» دجسم  یّمس  کلذبف  هبرشف ، خیضفلا  یف  خیضفب  یتأ  ینعی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - ّنإ  »
هک تسا  هَّللادبع  وبا  نخـس  . 3 (2) خیضفلا .» دجسم  یمس  کلذلف  .هبرشف  خیـضفلا  دجـسم  یف  وه  ُّشین و  خیـضف  رجب  یتأ  : » یلْمَی
نب لضفم  زا  وا  لاّضف و  نبا  زا  تیاور  هب  دمحم  نبدـمحا  زا  وا  ییحی و  نبدـمحم  زا  لقن  هب  یفاکلا  عورف  جـحلا »  » ِلصف رد  ینیلک 

: تفگ هک  تسا  هدروآ  يدارم  ثیل  زا  لقن  هب  حلاص 

(3) خیضفلا .» دجسم  یّمس  کلذلف  خیضفلا  یّمسی  لخنل  لاقف : خیضفلا ؟ دجسم  یّمس  َِمل  خیضفلا  دجـسملا  نع  هَّللادبع  ابأ  تلأس  »
نارّسفمزا کی  چیه  رمخ (4)  میرحت  یندـم  تایآ  لوزن  نأش  رد  نارّـسفم  نایب  هب  هّجوت  اـب  تسخن و  هاـگرظن  ود  اـب  هطبار  رد  هتبلا 

هراشا .ق ) لاس 4  رد   ) ریـضن ینب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نارای  زا  یـضعب  يراسگیم  عوضوم  هب  نانیمطااب  ًاحیرص و 
: هک دنا  ملق  مه  ریضّنلا  ینب  هعقو  رد  یبوقعی  هدروآ  هتفگ و  اب  ناقّقحم  ناخّروم و  بلاغ  همه ، نیا  اب  .دنا  هدادن  هیرظن  ای  هدرکن 

(5) رمخلا .» میرحت  تلزنف  اورکسف  خیضفلا  نوملسملا  برش  هازغلا  هذه  یف  «و 

« .دش هدیمان  خیضف  دجسم  سپ  دیشون ، ار  نآ  دندروآ و  شیارب  خیضف  لحم  رد  ار  روگنا  بآ  هک  تسا  نیا  ربمایپ  روظنم  - » 1
« .دش هدیمان  خیضف  دجسم  سپ  دیشون ، ار  نآ  دندروآ و  شیارب  روگنا  بآ  هزوک  کی  دوب ، خیضف  دجسم  رد  وا  هک  یلاح  رد  - » 2
هب دجسم  تلع  نیدب  دوش و  یم  هدیمان  خیضف  اجنآ  لخن  داد : خساپ  دنتفگ ؟ خیـضف  دجـسم  نآ  هب  ارچ  مدیـسرپ : هَّللادبع  ابا  زا  - » 3

« .دیدرگ موسوم  خیضف  مان 
92 هدئام : 46 ؛ ءاسن : 216 ؛ هرقب : - 4

« .دیدرگ لزان  رمخ  میرحت  روتسد  سپ  دندش و  تسم  دندیشون و  خیضف  ناناملسم  هوزغ ، نیا  رد  و  - » 5
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هب .تسا  هدوبن  يراصنا  بّویا  وبا  هرمز  زا  يا  هباحص  هب  طوبرم  يراسگیم  نیا  يارجام  یخیرات ، تادنتسم  زا  یضعب  فالخ  رب  یلو 
اب کلام » نب  نابتع   » ینامهیم هب  طوبرم  ارجام  یقتنملا ،»  » دانتسا هب  یـسلجم  يزار و  حوتفلاوبا  هیآ و  ریـسفت  لیذ  هفئاّطلا  خیـش  لوق 

ییاهن لـیلحت  قبط  .تسا (1)  هدوب  فوع » نب  نامحّرلادـبع   » ینامهیم اـی  صاـّقو  دعـس  هلمج  نآ  زا  ناناملـسم ؛ زا  یهورگ  تکرش 
لوبق ار  راـبخا  نیا  و  تسا ]  ] هدوب مارح  هشیمه  رمخ ، برُـش  هک  تسا  نآ  اـم  باحـصا  نارّـسفم و  زا  یـضعب  لوق   » يزار حوتفلاوبا 

« .دننکن

هب طوبرم  هچ  رگا  رکس  رمخ و  بارـش ، میرحت  میروآ ، رظنّدم  هرجهلاراد » صیخلتب  هرـصنلا  قیقحت   » رد ار  یغارم  نیز  هیرظن  رگا  و 
.دوش یمن  هدش ، لزان  ریضن » ینب   » هرصاحم ياهزور  هنایم  رد  میرحت  هیآ  هک  نیا  هب  ام  نیقی  ببس  یلو  تسا ؛ .ق  لاس 4 

هوزغ ياهزور  لوط  رد  خیـضفلا  دجـسم  ناکم  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  خـیرات ، ثیدـح و  فلتخم  عبانم  زا  ناوت  یم  ساـسا ، نیا  رب 
هجو تسا و  ناقّقحم  همه  قافّتا  دروم  لوق  هداتسیا ، زامن  هب  اجنآ  رد  هک  نیا  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هاگتماقا  ریضن ، ینب 

.دشاب یم  ماّیا  نیمه  هب  طوبرم  رابتعا ، ره  هب  زین  خیضف  هیمست 

روضح روآداـی  هک  نیا  و  ینید - هدـیقع  رد  خیـضف »  » ناـکم ندوب  كّربتم  رب  ینبم  يدّدـعتم  كرادـم   (2) یفاـک ، عورف  رد  ینیلک 
تیاور هب  ییحی  نبدّمحم  زا  يرعـشا ، یلعوبا  زا  لقن  هب  هَّللادبعوبا ، زا  .تسا  هتخاس  ناشن  رطاخ  تسا - هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 

.دنا هدز  ملق  ناکم  نآ  رد  تدابع  ترایز و  هب  ًادّکؤم  میهاربا  نب  ّیلع  زا  دایز ، نب  لهس  زا 

؟ سمشلاّدر خیضف ، ب :

هدناسانش سمّشلادر  دجـسم  یـسمّشلادجسم و  سمّـشلادجسم ، نوچ  يرگید  ياه  مان  اب  خیـضف  دجـسم  ینید ، راثآ  زا  یـضعب  رد 
.تسا هدش 

.م رکفلاراد 1957  پاچ  ساّبع ، نبا  زا  لقن  هب  ص 187  ءزج 6 ، نآرقلاریسفت ، یف  نایبلا  عمجم  یسربط ، - 1
«. ءادهّشلا روبق  هدهاشملا و  نایتا   » باب جحلا ، - 2
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: تسا هدرک  لقن  نارمع  نبزیزعلادبع  زا  وا  هک  هدرک  دانتسا  هبش  نبا  هتفگ  هب  یفطصملاراد » رابخأب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس 

: دناد یم  روکذم  يراذگ  مان  تلع  ار  فلتخم  هّیرظن  ود  هاگنآ  تسا .» روهشم  سمش  ّدر  دجسم  هب  خیضف  دجسم  »

.دنک یم  يرگ  هولج  نآ  رد  یصاخ  ییابیز  هب  دیشروخ  عولط  تسا ، هدش  عقاو  دنلب  يا  هّپت  رب  خیضف  دجسم  نوچ  دجم : هّیرظن  . 1

دروم ار  يو  هتفگ  ثیدحلا » لکشم   » رد يواحط  و  ءافشلا »  » رد ضایع  هدرک و  دای  ار  نآ  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  تسا  يا  هعقاو  . 2
: دنا هداد  رارق  دییأت 

ّیلع نکی  مل  سمـشلا و  تبرغف  هَّللا  یحوی  وـه  و  مالـسلا ] هیلع   ] یلع رجح  یف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبـنلا - سأر  ناـک  »
کلوسر هعاط  کتعاط و  یف  ناک  ّهنإ  ّمهّللا  لاقف : .ال  لاق : ّیلع ؟ ای  تیّلص  أ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - لاقف  رصعلا  یّلص 

: تفگ حلاص  نبدمحا  دیوگ : یم  يواحط (2)   (1) .تبرغ » ام  دعب  تعلط  اهتیأر  ّمث  تبرغ  اُهتیأرف  ءامسأ  تلاق  .سمشلا  هیلع  ْدُدْراف 
« .تسا تّوبن  ياه  هناشن  زا  ثیدح  نیا  .دنشاب  هتشادن  ظفح  ار  ءامسا  ثیدح  هک  تسین  هدیدنسپ  نید  نادنمشناد  يارب  »

ءامسا ثیدح  دقن  ب : / 1

.دنناد یم  لطاب  ار  سمشلاّدر  عامجا  هب  رابتعا و  یب  ار  ءامسا  ثیدح  ریثک ، نبا  هّیمیت و  نبا  يزوج ، نبا  مزح ، نبا 

ثیدح ناگدنیوگ  ص 11 ) ج 2 ، « ) راثآلا لکشم   » رد .ق ) .ه  ياّفوتم 321   ) يواحط

دیشروخ ماگنه  نآ  رد  دوب ، یحو  تلاح  رد  ربمایپ  لاح  نیا  رد  و  دوب ، یلع  نماد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترـضح  رـس  - » 1
سپ ریخ ، داد : خـساپ  يا ؟ هدـناوخ  زامن  ایآ  دیـسرپ : یلع  زا  ربمایپ  .دوب  هدرواین  اج  هب  ار  رـصع  زامن  یلع  هک  یلاح  رد  درک  بورغ 
مدـید دـیوگ : یم  ءامـسا  .نادرگزاب  ار  باتفآ  سپ  دوب ، وت  ربمایپ  زا  تعاطا  وت و  زا  تعاطا  تلاح  رد  وا  اراگدرورپ ! دومرف : ربمایپ 

 ...« دومن عولط   » ًاددجم هک  مدید  نآ  زا  سپ  دومن و  بورغ  باتفآ  هک 
.راونألاراحب یسلجم ، - 2
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.تسا هتسناد  لصّتم  یثیدح  ار  نآ  هدناوخ و  قوثو  ّلحم  ار  ءامسا 

ج 5، « ) عماوجلا عمج   » رد یطویس  و  رودّصلاءافـش »  » رد عبـس  نبا  و  هوبّنلا » لئالد   » رد یقهیب  و  ص 79 ) « ) هّوبّنلا مالعا   » رد يدروام 
هدرمش يربمایپ  ياه  هناشن  زا  ار  هعقاو  سمشلاّدر ،» ثیدح  یف  سبّللا  فشک   » و ص 183 ) ج 2 ، « ) يربکلا صئاصخ   » و ص 277 )

.دنا

رّفظملاوبا  » دراد و نانیمطا  نآ  تّحـص  هب  دنک و  یم  لقن  ار  ثیدح  ءافّـشلا »  » رد .ق ) .ه  ياّفوتم 544   ) یسلدنا کلام  یضاق  ظفاح 
حتف  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  .تسا  هتفرگ  داریا  دوخ ، گرزب  ردپ  تواضق  هب  هرکذّتلا  رد   (1) ياّفوتُم 654 ق ) « ) یلغوا زق  فسوی 
قیرط زا  ار  نآ  دوخ  تسا و  هدرک  در  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  ثیدـح  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  يزوج  نبا  هب  ص 168 ) ج 2 ، « ) يرابلا

.تسا هتخادرپ  نآ  ثیدح  لاجر  زا  عافد  هب  هدرک و  تیاور  هریرهوبا  دیعسوبا و  یلع ، نب  نیسح  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  ءامسا ،

ملاع هب  هک  یناسک  يارب  ار  ءامـسا  ثیدـح  ( 237 ص 244 -  ) بلاطلاهیافک رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نبدّـمحم  هَّللادـبعوبا  ظـفاح 
رجح نبا  نیّدـلا  باهـش  ظفاح  .تسا  هدومن  ضارتعا  هّیمیت  نبا  يزوج و  نبا  هّیرظن  هب  دـناد و  یم  راـکنا  لـباق  ریغ  دـندقتعم ، بیغ 

یم ناسیون  هریس  زا  .تسا (2)  هتـسناد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تمارک  ياه  هولج  زا  یکی  ار  ءامـسا  ثیدـح  .ق ) ياّفوتم 974   ) یمثیه
یثیدح ار  ءامـسا  ثیدح  ص 413 ) ج 1 ،  ) هّیوـبّنلا هریّـسلا  رد  هـک  درب  ماـن  ار  .ق ) .ه  ياّفوتُم 1044   ) یعفاـش یبلح  نیّدـلارون  ناوت 
رابتعا دقاف  يزوج  نبا  هّیرظن  تسا : هتفگ  ًاحیرـص  یبلح ، هیـشاح  هیوبّنلا ، هریّـسلا  رد  نالحد  ینیز  دمحا  دّیـس  .تسا  هدناوخ  لصّتم 

.تسا

هَّللادـبعوبا تسا و  هدرک  طابنتـسا  ار  شتّحـص  قدـص  تیاور ، قرط  دّدـعت  زا  .ق ) .ه  ياّفوتُم 1069   ) یفنح یجافخ  نیّدـلا  باـهش 
: دیوگ یم  .ق ) ياّفوتم 1122   ) یکلام یناقرز 

، ءامسا ثیدح  هک  تفریذپ  یم  دنتشاد ، یم  هضرع  يزوج  نبا  هب  ار  ثیدح  دانسا  رگا  »

.يزوج نبا  طبس  - 1
ص 76 قعاوص ، - 2
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تبث نینچ  هدینـش ، ءامـسا  دنزرف  ود  زا  دوخ  هک  هَّللادبعوبا ، دمحم - نبرفعج  زا  ار  ءامـسا  ثیدـح  ینیلک   (1) .دراد » راوتسا  یلـصا 
: تسا هدرک 

َلاَق یَـسُوم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  َهَقَدَص ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدیِعَـس ، ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ٍداَیِز ، ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَّدِـع  »
َفَلَخ ِیتَّلا  ٍرَفْعَج  ُهَأَْرما  َِتناَک  َلاَق : .ْمَعَن  ُْتُلق : .َهَدْهَْولا  ِهِذَه  يَرَت  ُراَّمَع  اَی  َلاَقَف  ِخیِضَْفلا  َدِجْسَم  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  اَنَأ َو  ُْتلَخَد 

: َْتلاَق .ْهَّمُأ  اَی  ِکیِْکُبی  اَم  اَـهاَْنبا  اََـهل  َلاَـقَف  ْتَکَبَف  ٍرَفْعَج  ْنِم  اَـهاَْنبا  اَـهَعَم  ِعِضْوَْملا َو  اَذَـه  ِیف  ًهَدِـعاَق  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  اَْـهیَلَع 
ًاثیِدَـح ُتْرَکَذ  ْنَِکل  اَذَـکَه َو  اَذَـه  َْسَیل  َْتلاَق : .اَنِیبَِأل  َنیِْکبَت  َال  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَِأل  َنیِْکبَت  اََهل  ـالاَقَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأـِل  ُْتیََکب 

ِدِجْـسَْملا اَذَـه  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اَنَأ َو  ُْتنُک  َْتلاَق : َوُه ؟ اَم  َو  الاَق : .ِیناَْـکبَأَف  ِعِضْوَْملا  اَذَـه  ِیف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِِهب  ِینَثَّدَـح 
َُّمث يِرْجَح  ِیف  ُهَسْأَر  َعَضَو  ْذِإ  اَهِیف  ِْنیَدِعاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَنَأ َو  ُْتنُک  َلاَق : .ْمَعَن  ُْتُلق : َهَدـْهَْولا ؟ ِهِذَـه  َْنیَرَت  ِیل  َلاَقَف 
یَّتَح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتیَذآ  ْدَق  َنوُکَأَف  يِذِخَف  ْنَع  ُهَسْأَر  َكِّرَحُأ  ْنَأ  ُتْهِرَکَف  ِرْصَْعلا  ُهاَلَص  ْتَرَضَح  َّطَغ َو  یَّتَح  َقَفَخ 

ْنَأ ُتْهِرَک  ُْتُلق : َِکلَذ ؟ َِمل  َو  َلاَـق : .اـَل  ُْتُلق : َْتیَّلَـص ؟ ُِّیلَع ، اَـی  َلاَـقَف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َهَبَْتناَـف  ْتَتاَـف  ُْتقَْولا َو  َبَهَذ 
َیلِإ ُسْمَّشلا  ِتَعَجَرَف  ٌِّیلَع  َیِّلَُـصی  یَّتَح  اَِهْتقَو  َیلِإ  َسْمَّشلا  َّدُر  َّمُهَّللا  َلاَق : اَمِْهیَْتلِک َو  ِْهیَدَی  َّدَـم  َهَْلبِْقلا َو  َلَبْقَتْـسا  َماَقَف َو  َلاَق : َکَیِذوُأ ،

(2) ِبَکْوَْکلا .» َضاَضِْقنا  ْتَّضَْقنا  َُّمث  َرْصَْعلا ، ُْتیَّلَص  یَّتَح  ِهاَلَّصلا  ِْتقَو 

113 ص 118 - ج 5 ، بهاوملا ، حرش  - 1
تیاور یسوم  نبرامع  زا  قیدص ، نب  نسح  زا  دیعس ، نب  رمع  زا  رفعج ، نب  یسوم  زا  دایز ، نب  لهس  زا  ام ، باحصا  زا  یهورگ  - » 2

، هلب متفگ : ینیب ؟ یم  ار  لادوگ  نیا  راّمع ، يا  تفگ : نم  هب  وا  میدش و  خیضفلا  دجسم  دراو  هَّللادبع  وبا  نم و  تفگ : هک  دنا  هدرک 
ود .درک  یم  هیرگ  دوب و  هتـسشن  عضوم  نیا  رد  شرـسپ  ود  هارمه  دوـب ، هتـشاذگ  اـج  نینمؤـملا  ریما  ار  وا  هک  رفعج ، رـسمه  تفگ :

: دـنتفگ يو  هب  .منک  یم  هیرگ  نینمؤملا  ریما  يارب  داد : خـساپ  تسا ؟ هدـش  وت  هیرگ  ثعاب  يزیچ  هچ  ردام ! دـنتفگ : يو  هب  شرـسپ 
رد نینمؤملا  ریما  هک  مدروآ  دای  هب  ار  یثیدـح  نکیل  تسین ، نینچ  داد : خـساپ  اـم ؟ ردـپ  يارب  هن  ینک  یم  هیرگ  نینمؤملا  ریما  يارب 

نیا رد  نینمؤملا  ریما  نم و  تفگ : وا  دوب و  هچ  ثیدـح  نآ  دندیـسرپ : .هدـش  نم  هیرگ  ثعاـب  نونکا  دوب و  هتفگ  نم  هب  عضوم  نیا 
اجنآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  دـنتفگ : هلب ، مداد : خـساپ  ینیب ؟ یم  ار  لادوگ  نیا  ایآ  تفگ : نم  هب  وا  میدوب و  دجـسم 
دیسر ارف  رصع  زامن  تقو  ماگنه ، نآ  رد  .تفر  باوخ  هب  دش و  بش  .تشاذگ  نم  نماد  رد  ار  دوخ  رـس  ربمایپ  سپ  میدوب ، هتـسشن 
يرپس زامن  تقو  تشذگ و  نامز  سپ  .مشاب  هدناسر  وا  هب  يرازآ  هک  ادابم  .مرادرب  میاپ  زا  ار  ترضح  رس  هک  متشاد  تهارک  نم  و 

هک مدیـسرت  متفگ : باوج  رد  ارچ ؟ دیـسرپ : .ریخ  مداد : خساپ  يا ؟ هدناوخ  زامن  یلع ، يا  تفگ : دیدرگ و  هجوتم  ادخ  ربمایپ  .دـش 
ار باتفآ  اراـگدرورپ ! تفگ : هدومن ، زارد  ار  دوخ  تسد  داتـسیا و  هلبق  يور  هبور  تساـخ و  اـپ  هب  ربماـیپ  سپ  .دـسر  وت  هب  يرازآ 

دننامه نآ  یپ  رد  مدروآ و  اج  هب  ار  رـصع  زامن  نم  هک  نیا  ات  تشگزاب  زامن  تقو  هب  باتفآ  سپ  .دـناوخب  زامن  یلع  اـت  نادرگزاـب 
.ءادهشلا روبق  دهاشملا و  نایتإ  باب  جحلا ، ص 561 ، ج 4 ، یفاکلا ، عورف  .تشذگ » ناگراتس  ندش  در 
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زا ییوار  زا  لقن  هب  ینابزرم ، نارمع  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  زا  ار  ءامـسا  ثیدح  ص 55 ،)  ) یلاما رد  .ق ) .ه  ياّفوتُم 413   ) دیفم خیش 
.تسا هدرک  تیاور  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تنب  همطاف 

هعقاو ناکم  ب : / 2

.دنا هدومنن  هئارا  هثداح  ّلحم  زا  یفالتخا  زا  رود  نشور و  شرازگ  هدش  دای  عبانم 

هتسناد ربیخ » ءابهص   » رد ار  نآ  عوقو  یضاق  يواحط و  یلو  دنا ؛ هدروآ  هثداح  ّلحم  ناونع  هب  ار  خیضفلا  دجسم  ینیلک  يدوهمس و 
.تسا هتسناد  نینُح  دربن  ياهزور  نمض  و  نینُح »  » ار هعقاو  ناکم   (1) جئارخ »  » باتک دنا و 

دجسم يانب  پ :

: دومرف هک  دّمحم (2)  نبرفعج  هتفگ  هب  هّجوت  اب 

.راونألاراحب یسلجم ، - 1
ص 560 ج 4 ، ءادهّشلا ، روبق  دهاشملا و  نایتا  باب  جحلا ، باتک  یفاک ، عورف  - 2
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هب دجسم  يانب  خیرات  هک  ددرگ  یم  مولعم  میهاربا ، ّما  هبرشم  خیضف و  دجسم  ابق و  دجسم  رگم  تسا ؛ هدرک  رییغت  لوسر  راثآ  مامت  »
« .ددرگ یم  زاب  یمالسا  تسخن  نرق 

رظن زا  ار  نآ  اـبیز و  ار  دجـسم  ياـنب  .ق  لاس 1035  رد  راتخملاهنیدم » یف  رابخألا  هدمع   » باتک رد  یـساّبع  دـیمحلادبع  نبدـمحا 
.تسا هدرک  فیصوت  ابق  دجسم  هیبش  يرامعم ، رهاظ و  لکش ،

: دسیون یم  دجسم  فصو  رد  .ق  نرق 7  رد  هرجهلاراد » ملاعم  نم  هرجهلا  تسنآ  امب  فیرعتلا   » رد يرطم 

يارب زین  ار  نآ  ياه  گنـس  .تسا  هتخیر  ورف  ار  شیاه  هرانم  هدوسرف و  ار  نآ  نامز  رذـگ  هک  هدوب  نوتـس  هدزناش  ياراد  نآ  يانب  »
«. دنا هدرب  هدنک و  یصخش  فراصم 

حیرـصت نآ  یگنـس  يانب  هب  لوسّرلاهنیدـم » رابخا   » رد راّجن  نبا  دوب و  هدـنام  ياج  هب  دجـسم  زا  يراثآ  .ق  نرق 7  تسخن  هـهد  رد 
.تسا هدومن  یلمجم 

يانب دیدجت  اب  نامزمه  ار  خیضف  دجسم  زیزعلادبع ، نبرمُع  مالسا ، ربمایپ  زا  سپ  راب  نیلّوا  دیآ ، یم  رب  ّقثوم  عبانم  زا  هک  هچنآ  قبط 
.درک يزاسزاب  ابق  دجسم 

ار دجسم  تحاسم  يو  .تسا  هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  ًاروضح  هدرک و  هدهاشم  ار  خیضف  دجسم  .ق  نرق 9  همین  رد  يدوهمس 
؟ تسیک راثآ  زا  نآ  يانب  هک  دزاس  یمن  مولعم  یلو  تسا ؛ هتسناد   11 * 11 برغ 121 / هب  قرش  زا  هلبق و  هب  ماش  زا 

.ق .ه  ياه 1302 و 1303  لاس  رد  يرصان  باتکلا  کلم  یناهارف ، نیسح  ازریم 

: تسا هدرک  فصو  نینچ  همانرفس ) رد   ) ار نآ  هدید و  ار  خیضف  دجسم 

زا یکی  کِلم  هک  هتـسناد  یناتـسلخن  نایم  رد  ار  نآ  ضرع و  مدق  راهچ  لوط و  مدـق  تفه  تسیب و  اب  فقـس ، یب  تسا  يدجـسم  »
« .تسا هدوب  یعیش  ینسح و  فارشا 

يذ رد  .دـشاب  یم  زاجح  نیمزرـس  رب  اـه  یناـمثع  ّطلـست  نارود  هب  طوبرم  ًامّلـسم  تسا و  هبورخم  ًاتبـسن  .ق ) .ه   1396  ) یلعف يانب 
لاس بجر  .ق و 14  لاس 1396  هّجحلا 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


226 ص :

رتم نآ 4  فّقسم  ضرع  رتم و  نآ 19  لوط  .متشاد  ار  دجسم  رادید  ترایز و  قیفوت  .ق  نابعش 1398  موس  هعمج  زور  .ق و   1397
گنس اب  شا  هدوسرف  ياهراوید  یکاخ و  دجسم  طایح  هنافّسأتم  .دشاب  یم  بارحم  کی  دبنگ و  ياراد 5  نآ  ياه  ناتسبش  تسا و 

.دنا هدرک  يراکدیفس  نآ  يور  چگ ، اب  تسا و  هدیدرگ  انب  هایس 

« هزجاح دالب   » ار نآ  لحم ، لها  هک  يا  هقطنم  رد  دوب و  رود  رهـش  زا  رتمولیک  هس  هک  مدـید  یلاوع »  » ِناتـسامرخ نایم  رد  ار  دجـسم 
.ق  1379 ياـه 1381 - لاـس  رد  هک  یلاوعلا »  » ناـبایخ قـیرط  زا  هتفرگ و  ياـج  یقرـش  هّرح  ترواـجم  رد  هقطنم  نیا  .دـنناوخ  یم 

هرکیپ .تفای  هار  اجنآ  هب  ناوت  یم  زئانجلا » برد   » نابایخ اب  رذوبا »  » نابایخ عطاـقت  هیلا  یهتنم  اـی  راـطملا »  » ناـبایخ هدـش و  ثادـحا 
6 6 و 2 - ياه 1 -

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


227 ص :

یّلصم دجسم  متفه : لصف 

مالسا رد  دیع  زامن  نیتسخن  فلا :

نیلّوا دننک : یم  تیاور  حیحص  دانسا  هب  داعملا ، داز  زا  يزوج  نبا  يدوعسم ، یبوقعی ، ریثک ، نبا  ریثا ، نبا  يربط ، دعس ، نبا  يدقاو ،
.دوب نابرق  دیع  زامن  دروآ ، ياج  هب  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  يدیع  زامن 

عاقنیق ینب  ردـب و  هوزغ  زا  سپ  نآ ، ماجنا  خـیرات  دـنا : هتفگ  تفرگ و  مان  یّلـصملا »  » اهدـعب هک  دـش  رازگرب  یّلحم  رد  تدابع  نیا 
.تسا هدوب 

ماّیا نآ  رد  هک  بسانم - زاب  ياضف  ارحـص و  رد  ار  دـیع  زامن  مالـسا ، ربمایپ  هک  دراد  دوجو  لماک  رظن  قافّتا  ًابیرقت  دـنچ  یعبانم  رد 
دمحم هک  یماـگنه  تارفلا ، نب  دواد  نب  ییحی  هتفگ  هب  .تسا (1)  هدروآ  یم  ياج  هب  هدوب - یبنلا  دجـسم  برغ  رد  هخانم »  » هقطنم

: دومرف دیسر ، یلصملا )  ) روکذم لحم  هب  زامن ، يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب (2) و  یش ء » هنم  صقنی  قیضی و ال  انرطف ال  اناحضأل و  اناّلصم  انرطمتسم و  اذه  »

باتک 8 و ملسم ، حیحص  باتک 13 و  يراخب ، ماما  حیحص  ثیدح : عماوج  زا  نیدیعلا  یف  هالصلا ، نیدیعلا ، هالـص  ياه  شخب  - 1
.هّیماما یلیعامسا و  يدیز ، ثیدح  عبانم  رگید  ءزج 3 و  لبنح ، نبدمحا  دنسم  باتک 2 و  دوادوبا ، ننس 

« .دوش یم  هتساک  نآ  زا  يزیچ  هن  گنت و  نآ  طیحم  هن  هک  تسا  رطف  دیع  نابرق و  دیع  يارب  ام  ناراب  بلط  ّلحم  اج  نیا  - » 2
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: تسا هدمآ  هدرک ، دانتسا  نآ  هب  هنیدملارابخا  رد  هبش  نبا  هک  کلام ، نب  سنا  تبث 

يرازگرب مسارم  نیلّوا  زا  ناخّروم   (1) همیخ .» هنبل و ال  هیف  ینبی  الف  .اناحضأ  انرطفل و  اندیعل و  اناعدم  انرطمتـسم و  انعمجم و  اذه  »
: تسا ناشراتفگ  كرتشم  هک  هچنآ  تسا  هلمج  نآ  زا  دنا و  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  یفلتخم  تافیصوت  تعامج ، هضیرف 

یم لمح  ربمایپ  شیپاشیپ  ای  تشاد ؛ تسد  رد  ار  یشاجن - هیده  هَْزنَع - ياصع  یّلصم ، هب  نتفر  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  »
« .دندرک

دـناوخ (2) و یم  هبطخ  يرودـخ ،» دیعـسوبا   » و کـلام » نب  سنا   » تاـیاور قـبط  ربـنم ، زارف  رب  هن  هداتـسیا ، هـضیرف ، ماـجنا  زا  سپ 
.درک (3) یم  ینابرق  ار  يدنفسوگ 

دیع زامن  ناکم  نیتسخن  ب :

ینایاش کمک  یّلـصملا  لحم  تخانـش  رد  هک  دـننک  یم  هراشا  یتادنتـسم  هب   (4) حیحـص ، رد  يراخب  ماما  مألا و  رد  یعفاـش  ماـما 
: تسا

رتخارف قیرط  تشاد و  ترهش  قیرز » ینب   » هب هک  کیراب  هار  تسا ؛ هتشاد  دوجو  دیع  زامن  يرازگرب  ناکم  ات  یبن  دجـسم  زا  هار  ود 
.دندناوخ یم  قیوسلا » برد   » ار نآ  هک 

.تسا هدوب  ربمایپ  دجسم  هخانم و  نیب  دجسم و  یبرغ  رد  ریسم  ود  نیا 

: دیوگ یم  مالسإلا  خیش  ظفاح 

انب یگنـس  نآ  رد  هن  تسا ، نابرق  دیع  رطف و  دیع  يارب  ام  دیع  هدننک  توعد  ام و  ناراب  بلط  ّلحم  ام و  ندـش  عمج  لحم  نیا ، - » 1
« .ددرگ یم  اپرب  يرداچ  هن  دوش و  یم  هتشاذگ 

ج 3، ننس ، یئاسن ، ص 178 ؛ ج 1 ، ننس ، دوادوبا ، ص 325 ؛ ج 1 ، حیحص ، ملسم ، ماما  ص 116 ؛ ج 2 ، حیحص ، يراخب ، ماما  - » 2
نب ءارب  هَّللادبع و  نبرباج  بئاس ، نب  هَّللادبع  دیعـسوبا ، رمع ، نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  ص 296 ، ج 3 ، يربکلا ، ننس  یقهیب ، ص 184 ؛

.بزاع
ص 121 ج 1 ، داعملاداز ، يزوج ، میق  نبا  کن : زین  - 3

ربنم ریغب  یّلصملا  یلا  جورخلا  باتک 13 ، - 4
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رواجم یلامش و  تمس  رد  یلصم  ینعی   (1) یّلصملا .» هرواجم  تناک  هراد  ّنأل  یّلصملاب  ربنملا  ءانبب  تلصلا  نب  ریثک  ّصتخا  اّمنإ  «و 
: دوب دهاوخ  مّلسم  ساّبع  نبا  ثیدح  هب  هّجوت  اب  هک  هتشاد  رارق  یعبات » تلصلا  نب  ریثک   » هناخ

«. ّیبّنلا دعب  هثّدحم  تلـصلا  نب  ریثک  رادقالا  عماسلل و  بیرقتلا  لیبس  یلع  تلـصلا  نب  ریثک  راد  دنع  يّذلا  ملعلا  یلإ  دـیعلا  موی  یتأ  »
هدناسانـش یخیرات  يدیدرت ، چیه  نودـب  نآ  ّتیعقوم  دراد و  راکـشآ  ییانب  یماّشلا » باب   » یبونج تمـس  رد  ناکم  نیا  هزورما   (2)

.تسا هدش 

هب طوبرم  هدوب ، سنا  نب  کلام  ماما  نارای  زا  یکی  هک  ینانکلا » ناسغوبا   » زا لقن  هب  هبش ، نبا  هتفگ  هب  یّلـصم ، دجـسم  يانب  تمدق 
ماـّیا نآ  رد  .دـشاب  زاـب  ياـضف  رد  حّطـسم و  ینیمز  ناـکم ، نآ  تساوخ  یم  ربماـیپ  هک  دوب  ملـسم  .تسا و  يرمق  يرجه  موس  نرق 
دروم ینید  ّتنـس  کی  تروص  هب  اهدعب  هک  یتّیـصوصخ  دوب ؛ یگژیو  نیا  ياراد  گرزب ) دجـسم  هب  اه  نیمز  نیرتکیدزن  « ) هخانم »

: ارحص هب  یبن  جورخ  هک  دیدرگ  یهقف  ياه  تشادرب  اهریسفت و  شوختسد  اهدعب  هچ  رگا  تفرگ ؛ رارق  ناناملسم  هّجوت 

« سانلل عسوأ  عضاوتلا و  یف  غلبأ  ّهنأل  »

دّدعت مدـعل  ءارحـصلا  یلإ  نوجرخی  اوناک  اّمنإ  عماوجلا و  یف  لصحی  کلذ  ساّنلا و  ریثکت  ارحـصلا  یلإ  جورخلا  یف  دوصقملا  ّنأل  »
(3) نامزلا .» اذه  فالخب  عماوجلا 

« .دوب یّلصم  ترواجم  رد  يو  لزنم  هکنوچ  داد ؛ صاصتخا  یّلصم  رد  ار  ربنم  تلص ، نب  ریثک  انامه  - » 1
نآ رتردـقم  هدنونـش و  هب  ندرک  رت  کیدزن  روظنم  هب  دـمآ ، دوب  تلـص  نب  ریثک  هناخ  کـیدزن  هک  یمچرپ  فرط  هب  دـیع  زور  - » 2

« .تسا تلص  نب  ریثک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هدربمان  ثدحم  هک  تسا 
زا فده  نوچ  تسا ، رت  عیـسو  مدرم  يارب  رتاسر و  ینتورف  عضاوت و  رد  نیدیع  زامن  رد  ارحـص  هب  نتفر  نوریب  هک  نآ  تلع  هب  - » 3

فالخ رب  نامز ، نآ  رد  هک  یلاح  رد  .عماج  ياهدجسم  رد  دوش  یم  لصاح  نیا  تساه و  نآ  ینوزف  ارحص  هب  مدرم  ندش  راپـسهر 
ياّفوتُم ینیع  نیّدلاردب  ، 35 صص 37 - ءزج 7 ، يراخبلا ، حیحـص  حرـشب  يرابلا  حتف  کن : .دوبن » ددـعتم  عماج  ياهدجـسم  نآلا ،

« .ق .ه   855
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اهدـعب دـناوخ و  یمن  ربنم  رب  زاـمن و  زا  دـعب  ار  نآ  ربماـیپ  هک  دوب  زاـمن  هبطخ  تشگ ، هناـمز  تارییغت  شوختـسد  هک  يرگید  ّتنس 
: زامن زا  لبق  مه  نآ  دش ؛ هدناوخ  ربنم  رب  هبطخ 

: دنا هتفگ  .تسا (1)  هتسناد  ناّفع  نب  نامثع  ار  ّتنس  ود  نیا  هدنهد  رییغت  نیتسخن  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح 

و: نافع » نب  نامثع  ربنم ، یلع  یّلصملا  یف  ساّنلا  بطخ  لّوأ  »

ناورم ارچ  هک ، دـنتفگ  نوچ  درک (3) و  نینچ  زین  هنیدـم  تقو  ریما  ناورم ، دـنا : هتفگ  (2) و  نامثع .» هالـصلا  لبق  بطخ  نم  لّوأ  »
، يرهز زا  حـیرج ، نبا  زا  وا  قازرلادـبع و  زا  لقن  هب  یفطـصملا » هرـضحل  بجی  اـمب  ءاـفولا   » رد يدوهمـس  دومنن ؟ تیاـعر  ار  تنس 
رت هدرپ  یب  ضاـیع  (4) و  هیواـعم !» نیدـیعلا  یف  هالـصلا  لـبق  هبطخلا  ثدـحأ  نم  لّوأ  : » نوچ هک  تشون  ار  ناـقّقحم  باوج  نینچ 

: تسا هتفگ  نخس 

!« دوب هنیدم  رد  هیواعم  لماع  ناورم  نوچ  »

؟ همامغ یّلصم ، پ :

هک هدوب  يا  هثداح  عوقو  رابتعا  هب  نآ  دـنا و  هدـناوخ  زین  همامغ  دجـسم  ار  یّلـصم  دجـسم  ثیدـح ، ناحراش  نارّـسفم و  ناخّروم و 
: میناوخ یم  نینچ  ّتنس  ثیدح و  عبانم  زا  ار  نآ  لیصفت 

زا تیاور  هب  نایفس ، زا  وا  دمحم و  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب   (5) حیحص ، رد  يراخب  ماما  . 1

ص 2261 ج 2 ، يراخب ، حیحص  حرشب  يرابلا ، حتف  - 1
ص 111؛ افلخلا ، خیرات  یطویس و  لئاوألا  ص 362 ؛ ج 3 ، یناکوش ، راطوألا  لین  يرصب : نسح  رذنملا ، نبا  هبش ، نبا  زا  لقن  هب  - 2

ص 145 يراوتکس ، لئاوالا  هرضاحم 
.ءاملعلا کلم  عفایضلا ، عیادب  ص 86 ؛ ج 5 ، یّلحملا ، مزح ، نبا  - 3

« .دوب هیواعم  درک  موسرم  دیع  ود  رد  ار  زامن  زا  شیپ  هبطخ  هک  یسک  نیلوا  - » 4
.یّلصُملا یف  ءاقستسإلا  باب  ثیدح 68 ، ءاقستسإلا ، باوبا  رتولا ، باتک  - 5
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: تفگ هک  دنک  یم  لقن  شیومع  زا  میمت  نب  دابع  زا  وا  رکب و  یبا  نب  هَّللادبع 

: میناوخ یم  ثیدح 65  رد   (1) .ُهَءادر .» ّبلق  نتیعکر و  یّلصف  هلبقلا  لبقتسا  یقستس و  .یّلصملا  یلإ  ّیبّنلا  جرخ  »

زا لقن  هب  ثیدح 69  رد   (2) هَءارقلاب .» اـمهیف  رهج  نیتعکر  یّلـص  ّمث  هَءادر  لّوح  وعدـی و  هلبقلا  یلإ  هّجوتف  یقـستسی  ّیبنلا  جرخ  »
: میناوخ یم  يراصنا  دیز  نب  هَّللادبع 

رد يدـنه  یقتم  . 2 (3) هءادر .» لّوـح  هـلبقلا و  لبقتـسا  اوعدـی  نأ  دارأ  وأ  اـعد  اّـمل  هـّنإ  یّلــصی و  یّلــصملا  یلإ  جرخ  ّیبـّنلا  ّنإ  »
: دیوگ یم  هنانک  زا  تیاور  هب  ثیدح ، عبانم  دانتسا  هب   (4) لاّمعلازنک ،» »

- مّلـسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - جرخ  ساـّبع  نبا  لاـقف  ءاقـستسإلا  نع  هلأـسأ  ساـّبع  نبا  یلإ  ءارمـألا  نم  ریمأ  ینلـسرأ  لاـق  »
(5) دیعلا .» یف  یّلصی  امک  نیتعکر  یّلصف  اًلّسرتم  ًاعّرضتم  ًاعّشختم  ًالّذبتم  ًاعضاوتم 

هنوراو ار  دوخ  يادر  و  درازگ ، زامن  تعکر  ود  هداتسیا ، هلبق  هب  ور  دومن و  ناراب  بلط  دیدرگ و  راپسهر  یلصم  يوس  هب  ربمایپ  - » 1
« .درک

دروآ ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دومن و  هنوراو  ار  دوخ  يادر  دومن و  اعد  هداتسیا ، هلبق  هب  يور  دش و  جراخ  اقستسا  تهج  ربمایپ  - » 2
« .درک تئارق  دنلب  يادص  اب  ار  تایآ  تعکر  ود  نآ  رد  و 

یم هلبق  هب  يور  دـنک ، اعد  تساوخ  یم  ای  درک و  اعد  هک  یماگنه  .دـیدرگ  یّلـصم  راپـسهر  هدـش ، جراـخ  زاـمن  تهج  ربماـیپ  - » 3
« .درک یم  هنوراو  ار  دوخ  يادر  داتسیا و 

.ءاقستسإلا هالص  ص 280 ، ج 8 ، - 4
، عوضخ تلاح  رد  ربمایپ  تفگ : ساـبع  نبا  .مسرپب  اقـستسا  هراـبرد  وا  زا  اـت  داتـسرف  ساـبع  نبا  دزن  ارم  ناریما  زا  یکی  دـیوگ  - » 5

یم ياج  هب  زامن  دیع  رد  هک  هنوگنامه  درازگ ؛ یم  زامن  تعکر  ود  دـیدرگ و  یم  جراخ  خارف  اب  هدـناشفا و  نماد  عرـضت ، ینتورف ،
 ...« دروآ
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232 ص :

: تسا هدش  تیاور  ینزاملا  دیز  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  و 

ّمث هءادر  لّوح  ّمث  هلبقلا  لبقتسا  وعدی و  هرهظ  ساّنلا  یلإ  لّوحف  یقستسی  جرخ  موی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - يأر  ّهنإ  »
اهدعب هک  تسا  هتـسناد  یناکم  کیدزن  ار  يرگید  ياقـستسا  ّلحم  ثیدح ، عبانم  ضعب  رد   (1) رهج .» اـمهیف و  أرق  نیتعکر و  یّلص 

: دیدرگ روهشم  تیّزلاراجحا »  » هب

(2) لاق .»...  .وعدی  هیّفکب  ًاعنقم  یقستسی  تیزلا  راجحأ  دنع  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  تیأر  لاق : محللا  یبآ  نع  »
ینعی هنیدم ؛ رازاب  کیدزن  اه  نآ  یگمه  هک  دشاب  یم  نانس » نب  کلام   » دهشم و  هّیکزلا » سفن   » هربقم ءاروزلا »  » کیدزن ناکم  نیا 

« عادولاهینث  » زا هخاـنم (4)  هک  ددرگ  یم  موـلعم  ساـسا  نیا  رب  .تسا (3)  مالـسا  ربمایپ  دـیع  زامن  ّلحم  يارحـص  ای  يزورما  هخانم 
تسا هدش  یم  ییارحص  لماش  دادتما  نیا  هتشاد و  دادتما  هیشکارملا  هیزاجحلا و  هدیدجلا و  یّلصم و  ياه  هّلحم  ات  هدش و  یم  زاغآ 

، ریقح ّفلؤم  هدـیقع  هب  اذـل  .تسا  هتـشگ  یم  لماش  زین  ار  یّلـصم  یلعف  دجـسم  تیز و  زاجحا  دوبدای  يانب  هّیکز و  سفن  هربقم  هک 
.تفرگ رظن  رد  ناوت  یمن  يا  هلصاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیع  زامن  يرازگرب  ناکم  یقستسا و  ّلحم  نیب 

هلبق هب  ور  تخادرپ و  اـعد  هب  هدرک ، تشپ  مدرم  هب  سپ  .دوب  هتفر  نوریب  اقـستسا  تهج  هک  يزور  دومن ؛ هدـهاشم  ار  ربمغیپ  وا  - » 1
« .درک یم  توالت  دنلب  يادص  اب  ار  زامن  ياه  هیآ  دروآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  تخادنا و  هناش  يور  ار  دوخ  يادر  سپس  داتسیا ،
ود اـب  ار  تروص  هک  یلاـح  رد  درک ، یم  اقـستسا  هک  مدـید  تیزلا  راـجحا  راـنک  ار  ربماـیپ  تفگ : هک  تسا  تیاور  محل  وبا  زا  - » 2

، يذمرت حیحـص  دوادوبا ، ص 280 .) ج 8 ، يدـنه ، یقتم  لاـمعلازنک ، کـن : تفگ »... : دـناوخ ، یم  اـعد  دوـب و  هدـناشوپ  تـسد 
.محللا یبا  یلوم  ریمع  زا : لقن  هب  نابح  نبا  حیحص  مکاح ، كردتسم 

«. نانس نب  کلام  دهشم   » و تیز » زاجحا   » هراب رد  ثحابم  - 3
.لبإلا كربم  تاخانم / عمج  - 4
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233 ص :

؟ تسا هتشاد  دوجو  یّلصم  یقستسا و  اب  همامغ  نیب  يا  هطبار  هچ  هک  درک ، یسررب  تسیاب  یم  نونکا 

ياقـستسا رد  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ هدـمآ  کلام  نب  سنا  زا  یثیدـح  نتم  رد  هژاو  نیا  .تسا  هباحـس (1)  يانعم  هب  تغل  رد  همامَغ 
ندیراب ناراب  سپس  دیدرگ و  رادیدپ  هنیدم  نامسآ  رد  يربا  هّکل  ترـضح ، نآ  ياعد  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

.تفرگ

: تسا هدروآ  نینچ  ار  سنا  ثیدح   (2) حیحص »  » باتک رد  يراخب  ماما 

لوسر لبقتـساف  .بطخی  ٌمئاق  هَّللا  لوسر  ءاضقلا و  راد  وحن  ناک  باب  نم  هعمج  موی  دجـسملا  لخد  اًـلجر  ّنأ  کـلام  نب  سنأ  نع  »
ّمهّللا انثغأ ، ّمهّللا  لاق  ّمث  ِهیدـی  هَّللا  لوسر  عفرف  انثیغی  هَّللا  عداـف  لبـسلا  تعطقنا  لاومـألا و  تکله  هَّللا  لوسر  اـی  لاـق : ّمث  ًاـمئاق  هَّللا 

لاق راد  تیب و ال  نم  حلـس  نیب  اننیب و  اـم  و  هعرقـالاو ؟؟؟ باحـس  نم  ءامـسلا  یف  يرن  اـم  هَّللاو  ـال  سنأ و  لاـق  .اـنثغأ  ّمهّللا  اـنثغأ ،
نم ٌلجر  لخد  ّمث  ًاتـس  سمـشلا  انیأر  ام  هَّللا  الف و  ترطمأ  ّمث  ترـشتنا  ءامـسلا  تطـسوت  املف  سرنلا  لثم  هباحـس  هئارو  نم  تعلطف 

اهکـسمی هَّللا  عداف  لبُّسلا  تعطقنا  لاومألا و  تکله  هَّللا  لوسر  ای  لاقف : ًامئاق  هلبقتـساف  بطخی  هَّللا  لوسر  هعمجلا و  یف  بابلا  کلذ 
: لاق رجـشلا  تبانم  هیدوألا و  نوطب  بارظلا و  ماکآلا و  یلع  ّمهّللا  انیلع  اـنیلإ و ال  وح  ّمهّللا  لاـق : ّمث  هیدـی  هَّللا  لوسر  عفرف  لاـق  اـّنع 

(3) يردأ .» ام  لاقف : لوألا ؟ لجرلا  وه  کلام أ  نب  سنأ  تلأس  کیرش  لاق : سمشلا  یف  یشمن  انجرخ  تعطأف و 

.ربا هّکل  کن : - 1
، یمراد .ءاقـستسا و : هماقا ، ننـس ، هجاـم ، نبا  نینچمه : .اقـستسا و  لوصف  کـن : زین  .بدا و  جـح ، تاوعد ، ءاقـستسا ، حیحـص ، - 2

236 ص 235 ، ج 4 ، دنسم ، رد  لبنح  نبدمحا  .ءاقستسا و : ننس ، یئاسن ، .ءاقستسا و : حیحص ،
هداتـسیا ربمایپ  هک  یلاح  رد  دـش ، دجـسم  دراو  اضقلا  راد  يور  هبور  ِرد  زا  هعمج  زور  يدرم  هک  تسا  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  - » 3

دنوادخ زا  سپ  دش ، هتسب  اه  هار  تفر و  نایم  زا  لاوما  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : هداتسیا ، هَّللا  لوسر  هب  ور  سپ  .دناوخ  یم  هبطخ  دوب و 
.هد يرای  ار  ام  ادـنوادخ ! .هد  يرای  ار  اـم  اـم ! ِراـگدرورپ  تفگ : درک و  دـنلب  ار  دوخ  ناتـسد  هَّللا  لوسر  .دـهد  تاـجن  ار  اـم  هاوخب 

لزنم هناخ و  علـس ، هوک  ام و  نیب  منیب و  یمن  نامـسآ  رد  ربا  يا  هراپ  یتح  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : سنا  .هد  يرای  ار  ام  ادنوادخ !
هاگنآ .دـش  هدـنکارپ  دیـسر  نامـسآ  طسو  هب  هک  یماگنه  دـش و  رهاظ  يو  تشپ  زا  هوبنا  يربا  هاگنآ  سپ  تفگ : .دوش  یمن  هدـید 

دش دجسم  دراو  یلاح  رد  هعمج ، زور  رد  رد ، نامه  زا  يدرم  سپس  .مدیدن  ار  دیـشروخ  زور  ات 6  دنگوس  ادخ  هب  .تفرگ  ندیراب 
هتسب ام  هار  تفر و  نایم  زا  لاوما  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : داتـسیا و  وا  يور  هبور  دناوخ  یم  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک 

رب ادـنوادخ ! تفگ : درب و  الاب  ار  اـه  تسد  هَّللا  لوسر  سپ  تفگ : .دـنادرگ  رود  اـم  زا  ار  تنحم  نیا  هک  هاوخب  ادـخ  زا  سپ ، .دـش 
مدـق باتفآ  رد  میدـمآ و  نوریب  میدرک و  تعاطا  سپ  تفگ : .اه  غاب  اـه و  هّرد  ناـیم  نوماـه و  تشد و  رب  اـم  هیلع  هن  اـم و  لاوحا 

 ...«. مناد یمن  تفگ : سپ  تسا ؟ لوا  درم  نامه  وا  ایآ  مدیسرپ : کلام  نب  سنا  زا  تفگ : کیرش  .میدز 
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234 ص :

هک تسا  نآ  هناشن  نیا  .ارحص و  رد  هن  هتشاد ، نایب  دوخ  دجسم  رد  ار  نآ  ياعد  ربمایپ  هک  تسا  ییاقستسا  يایوگ  هدشدای ، ثیدح 
مراهچ .ربنم  رب  نتسشن  ماگنه  موس  .یّلصم  رد  مود  .هبطخ  تئارق  ماگنه  هعمج  زور  یکی  تسا ؛ هدوب  نایم  رد  يدّدعتم  ياهاقـستسا 

ربا هّکل  ندش  رادیدپ  یلو  تاوزغ (1)  زا  یکی  رد  مشش  .ءاروّزلا  ياه  یکیدزن  رد  تیز  راجحا  دزن  مجنپ  .دجسم  رد  نتسشن  ماگنه 
: میناوخ یم  رمع  نبا  ثیدح  رد  .تسا  هداد  خر  دشاب ، یم  دجسم  علس و  هوک  نیب  هلصاف  نامه  هک  ارحص  زارف  رب 

: تفگ درک و  یمّسبت  ربمایپ  دیرابب ، ناراب  نوچ 

؟ هلوق اندشین  يّذلا  نم  هانیع  تّرق  ًاّیح  ناک  ول  بلاط  یبأ  ّرد  هَّلل  »

: َتدرأ ّکنأک  هَّللا  لوسر  ای  : » تفگ تساخ و  اپ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع 

« لِمارْأِلل ٌهمصِع  یمایتلا  ُلامث  ههجوب  مامغلا  یقتسی  ّضیباو 

(3) .دوب » اهرعش  نیمه  مروظنم  يرآ  : » دومرف ربمایپ  (2)

126 صص 128 - ج 1 ، دابعلا ، ریخ  يده  یف  داعملاداز  يزوج ، میق  نب  هَّللادبعوبا  - 1
نبا یلع  دیامن ؟ وگزاب  ام  يارب  ار  وا  هتفگ  هک  تسیک  نآ  .دش  یم  لاحـشوخ  دوب  هدنز  رگا  دهد ، ریخ  يازج  بلاطوبا  هب  ادخ  - » 2

 ...« ییوگب یهاوخب  هک  تسا  نیا  لثم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : تساخاپ و  هب  بلاط  یبا 
ثیدح 1935 صص 282 و 283 ، ج 8 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ثیدح 51 ؛ ءاقستسإلا ، باوبا  حیحص ، يراخب ، ماما  - 3
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235 ص :

رعـش دانتـسا  هب  ای  .تسا  هدـش  کلام  نب  سنا  ثیدـح  رد  هباحـس »  » تغل نیزگیاج  تاـیاور  یـضعب  رد  هماـمغ »  » هملک لاـح  ره  هب 
همامغ ار  یّلصم  یقستسا و  ناکم  .تسا  هدش  رادیدپ  هنیدم  فاص  ِنامسآ  رد  يربا  هّکل  اقـستسا ، ياعد  زا  سپ  نوچ  ای  بلاطوبا و 
دیدج نآ  ّتیمومع  ترهـش و  هک  ددرگ  یم  مولعم  تسین و  یناشن  نآ  زا  امدق  ياه  باتک  رد  هک  تسا  یمان  نیا  دنا و  هدـناوخ  زین 

.تسا

یّلصم دجسم  يانب  ت :

نبرمع نارود  هب  طوبرم  همامغ ) یّلـصم /(  دجـسم  يانب  هک  دـهد  یم  رظن   (1) یفطـصملا » هرـضحل  بجی  امب  ءافولا   » رد يدوهمس 
.ق .ه  ات 93  ياه 91  لاس  لالخ  رد  زیزعلادبع 

.تسا

.درک تّمرم  ریمعت و  ار  دجسم  یحلاص ، نووالق  نب  نسح  رصان  دهع  اب  نراقم  .ق و  .ه  لاس 760  رد  يوبن  مرح  خیش  نیّدلاّزع 

راب رصم » یجرب  کیلامم   » زا .ق ) .ه  ياّفوتم 865   ) لانیا نیّدلا  فیس  فرشا  نایاورنامرف  زا  رامعم  کیدرب  ریما  .ق  .ه  لاس 861  رد 
.دومن يزاسزاب  ار  نآ  رگید 

ّمهّللا  ...« » ِهَّللا َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  « ؛ دجسم یلِبق  راوید  رد  دوجوم  یبوچ  هبیتک  نتم  هب  انب  و  هدزیس ، نرق  رد 
.ق .ه  نرق 14  رد  هک  نیا  ات  .تخاسب  ار  نآ  ینامثع  تقو  ناطلس  هرغلزع »؟؟؟ ناخ  دیجملادبع  ناطلسلا  هددجم  یف  ّیبّنلا  عّفش 

.تساجرباپ نونک  ات  هک  دیدرگ  يزاس  هرابود  یناث  دیمحلادبع  ناطلس  تسد  هب  دجسم  يانب 

ترهـش همامغ »  » هب رتشیب  هنیدم ، لها  دزن  دجـسم  نیا  .متفای  ار  یّلـصم  دجـسم  هدـهاشم  قیفوت  .ق  .ه  ات 1398  ياه 1395  لاـس  رد 
يرـصم باب  تمـسق  رد  ار  نآ  ًالوا : .تسا  هدرک  دای  نآ  زا  ماـن  نیمه  هب   (2) هرّونملا ،» هنیدـملا  فصو   » رد یـسوم  نب  یلع  دراد و 

یم هدنسب  هتفگ  نیا  هب  نآ ، ّتیمها  نایب  رد  ًایناث  ص 8 .) ، ) تسا هدوب  یکاخ  یّلصم ، دجسم  ات  نآ  نیب  هلصاف  ّدح  نیمز  هک  هتسناد 
همامغ ابق و  یبن ، ِدجسم  هس  رد  اهنت  هعمج  زامن  هنیدم  رد  هک  دنک 

ص 177 هنیدملا ، خیرات  یف  لئاسر  - 1
ص 42 نامه ، - 2
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(. ص 41 ، ) تسا هدش  یم  هماقا 

رتم  1 دودح 5 / هایس ، میخض  ياه  گنس  زا  هدش  هتخاس  ياهراوید  .دراد  عافترا  رتم  ضرع و 12  رتم   13 لوط ، رتم  دجسم 26  يانب 
ود رد  هک  دراد  گرزب  يدبنگ  دجسم ، .تسا  دجسم  یبرغ  لامـش  نکر  رد  دنلب  يا  هرانم  یگنـس و  یبارحم  ياراد  .دراد  تماخض 

ياه هرکیپ  کن : .دنا  هدرک  هطاحا  ار  نآ  اه  ینامثع  راثآ  زا  کچوک  دبنگ  جنپ  یماش ، تمس  رد  نآ  يزاوم  یبرغ و  یقرش - يوس 
7 7 و 2 - - 1
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بابذ دجسم  متشه : لصف 

بابذ هوک  فلا :

طبـض هب  هک  تسا  يا  هدـنرپ  ماـن  ینارمع ، هتفگ  هب  دـناد و  یم  هنیدـم  رد  یهوک  ماـن  ار  باـبذ  نادـلبلا » مجعم   » رد يومح  توقاـی 
.دوش یم  ظّفلت  بابِذ » ، » یمزاح

: دیوگ یم  يوره  زا  لقن  هب  بابذ ، هّدام  لیذ  هیاهّنلا ، رد  ریثا  نبا 

.دشاب یم  ریشمش  هدنُرب  تمسق  ای  موش و  يانعم  هب  بابذ 

« ریثا نبا   » لاح ره  هب  .تسا  هدمآ  زین  لسع  روبنز  يانعم  هب  بابذ » ، » نآ دانتسا  هب  هک  دنک  یم  هراشا  یثیدح  نتم  هب  یسوم  نبا  زا  و 
.دهد یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  تسا ، هنیدم  رد  کچوک  یهوک  مان  بابذ  هک  نیا  رد 

باتِکو بارُغ  نوچ  ظّفلترد  ار  بابذ  ناخّروم ، رگید  اـب  هدـیقع  مه  ص 146 ،) « ) هباط ملاعم  یف  هباطملا  مناـغملا   » رد يداـبآزوریف 
«. هنیدملاب ٌلبج  : » دراگن یمًاحیرص  هتسناد ،

هتـشاگن يرجه  موس  نرق  تسخن  ههد  رد  هک  تسا  یناهفـصا  هَّللادـبع  نب  نسح  ِرثا  برعلادالب ، باتک : تغل ، عماجم  همه  رب  مّدـقم 
: دسیون یم  هحفص 35  رد  دنک ، یم  دای  هنیدم  ياه  هوک  زا  نوچ  یناهفصا  .تسا  هدش 

«. اهبرق هنیدملاب و  بابُذ  ُءامجلا و  ٌْریَع و  دحُأ و  »

نم لفسأ  بابُذ ...  : » هک دناسانش  یم  ام  رب  رت  قیقد  ار  نآ  ییایفارغج  تیعقوم  يرکبلا  و 
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دیابن تسا و  هدش  عقاو  علـس  هوک  قرـشم  رد  دحا ، هوک  هنیدم و  لصاف  ّدح  هنیدـم ، لامـش  رد  کچوک  هوک  نیا   (1) هنیدملا .» هّینث 
هراشا اه  نآ  هب  برعلا » هریزج  هفص   » رد ینادْمَه  دراد و  دوجو  زاجح  دجن و  نیمزرس  رد  بابذ  مان  هب  هک  یتاعافترا  رگید  اب  ار  نآ 

.دومن هابتشا  هدرک ،

يدنـس رد  دروآ و  ياج  هب  زامن  بابذ  هوک  زارف  رب  مالـسا  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  جرعألا  نامحّرلادـبع  زا  هبـش  نبا  هلابز و  نبا 
: تسا هدش  هتفگ  يردخ  دیعس  یبا  نب  نامحرلادبع  نب  عیبر  زا  رگید 

رما رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ات  دـندوب  هتـشارفا  رب  يرداچ ) يا /(  هُّبق  بابذ ، هوک  رب  قدـنخ ، دربن  زا  لبق  ِتخـس  ياهزور  رد 
هب ار  يرطم  هلمج  زا  هنیدم ؛ رابخا  گرزب  ناقّقحم  زا  یـضعب  هراشا ، نیا  دیاش  و  دنک ...  تراظن  اه  قدـنخ  ندـنک  اهورین و  میـسقت 

رگا بابذ ، علس و  هوک  ود  هک  یلاح  رد  دننک ؛ رّوصت  بابذ  دجسم  نامه  علس ، هوک  هنماد  رد  ار  حتف  دجسم  هک  تسا  هتخادنا  هابتشا 
؛ تسا قدنخ  ریسم  رد  عادولاهینث و  یبرغ  لامـش  رد  يرابتعا  هب  ود  ره  هدوب و  ناناملـسم  عّمجت  ّمهم  زکرم  ود  قدنخ ، هوزغ  رد  هچ 
، هدوب ریقح  ّفلؤم  هعجارم  دروـم  هک  یخیراـت ، تادنتـسم  و  یفطـصملاراد » راـبخأب  اـفولا  ءاـفو   » رد يدوهمـس  شهوژپ  هب  اـنب  یلو 

.دراد رارق  علس  هوک  یقرش  هنماد  رد  حتف  دجسم  عادولاهینث و  یلامش  هیحان  رد  هنیدم و  یماش  ریسم  رد  بابذ » »

ناسغ وبا  تیاور  رد  .دشاب  هدش  قالطا  روکذم  ِکچوک  هوک  هب  یتّلع  هب  اهدعب  بابذ  مان  تسا  نکمم  ریقح ، ّفلؤم  هدـیقع  هب  هّتبلا 
درم باـبذ  داد ، يور  راـصنا  زا  یکی  وا و  نیب  یفـالتخا  نوچ  هک  ناورم ، هدـنیامن  نمی و  یلاـها  زا  دوـب  يدرم  باـبذ  میناوـخ : یم 

يالاب رب  دنـشکب و  ار  وا  داد  روتـسد  ندش ، رادربخ  زا  سپ  ناورم  .دیناسر  لتق  هب  ار  وا  هنیدم  رد  درک و  بیقعت  هنیدم  ات  ار  يراصنا 
.دننک نازیوآ  روکذم  هوک 

بابذ هوک  زارف  رب  ار  هدش  هتشک  كولم  هک  دنک  یم  تیاور  ناسغوبا  زا  لقن  هب  هبش  نبا 

.م  1947 رشنلا ، همجرتلا و  فیلأت و  هنجل  هرهاق ، اقسا ، یفطصم  پاچ  ص 609 ، ءزج 2 ، مجعتسا ،» ام  مجعم  : » کن - 1
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: تفگ یثراح  هَّللادیبع  نب  دایز  هب  هورع  نب  ماشه  هک  نیا  ات  دندرک ؛ یم  نازیوآ 

: رگید يذخأم  رد  یلو   (1) مّلسو .»... - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  هّبق  برضم  یلع  نوبّلصی  ًابجع  ای  »

: تفگ درک ، نازیوآ  هوک  زارف  رب  ار  بابذ  هتشک  هک  مکح ، نب  ناورم  هب  نامحّرلادبع ، نب  ثراح  زا  لقن  هب  هشیاع 

(2) ًابلصم .» هتذختا  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  هیلع  یّلص  فقوم  »

بابذ دجسم  يانب  ب :

هللا یلص  دّمحم  زامن  ّلحم  تبسانم  هب  هچ  قدنخ و  ياهزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هاگ  هّبق  رابتعا  هب  هچ  تسا ، مّلسم  هچنآ 
زارف رب  شیپ ، اه  نرق  زا  دـیدرگ  بجوم  هّجوت  مارتحا و  نیا  .تسا  یمالـسا  ناقّقحم  هّجوت  نارئاز و  مارتحا  دروم  بابذ  هلآ ، هیلع و 

.تشگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  ياهزور  روآدای  هک  دنداهن  انب  يدجسم  هوک ،

رب حـتف  ماـن  هب  هک  تسا  يدجـسم  زا  ریغ  ص 395 ،) « ) هریزجلا ملاـعم  جـحلا و  قرط  نکاـما  کـسانملا و   » فلؤم هتفگ  هب  اـنب ، نیا 
یلع یّلـص  : » ربمایپ ناشیا ، هتفگ  هب  اریز  تسا ؛ هدش  ناگدنهوژپ  زا  یـضعب  هابتـشا  بجوم  دراد و  رارق  علـس  هوک  هنماد  ياه  يدـنلب 

یف رازت  یّتلا  نکامألا   » رد يدسا  هَّللادـبعوبا   (4) هیف .» اعد  حتفلا و  دجـسم  یف  سلج  و  : » هک یتروص  رد   (3) هنیدملا ؛» لبج  بابذ 
ترایز هب  دسیون : یم  هفیرشلا » هنیدملا 

 ...« درازگ یم  زامن  اجنآ  رد  ربمایپ  هک  یهاگراب  لحم  رد  دنناشک  یم  بیلص  هب  هک  اتفگش  - » 1
« .دنا هداد  رارق  هاگلتق  ار  نآ  درازگ ، زامن  نآ  رب  هَّللا  لوسر  هک  یهاگیاج  - » 2

« .تسا هنیدم  رد  یهوک  نآ  دروآ و  ياج  هب  زامن  بابذ  هوک  رب  - » 3
.باتک نیمه  قدنخ ، دربن  نادیم  حتف ، دجسم  - 4

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 261 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_240_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_240_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_240_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_240_4
http://www.ghaemiyeh.com


240 ص :

کبناـج ریما   » تّمه هب  .ق  .ه  لاس 845  رد  اهدـعب  هتفاـی ، هبورخم  ار  نآ  .ق  .ه  رد 800  یغارم  نیز  .تسا  هدـش  لئان  بابذ  دجـسم 
.تسا هدش  ایحا  نآ  يانب  يزورین »

.دنا هدناوخ  هیارلا »  » ار بابذ  دجسم  هک  تسا  هدش  هراشا  یخیرات ، ياه  هتشون  قاروا و  زا  یضعب  رد 

نایب هّرحلا »  » رد ار  نآ  يدـقاو  هک  دـشاب  يا  هعقاو  رابتعا  هب  دـیاش  تسا و  بابذ  دجـسم  ناـمه  دـیدرت ، یب  مچرپ ) هیارلا /(  دجـسم 
: دسیون یم  يدقاو  .تسا  هدرک 

ار اه  یندم  مچرپ  بابذ  هوک  يور  یلاوم  ریما  زمره  نبدیزی  دندوب ، هتسب  فص  قدنخ  يالاب  هّرح  گنج  يارب  هنیدم  ناهاپس  یتقو  »
« .دوب هدروآ  رد  زازتها  هب 

هیموقلا قئاـثولاو  بتکلراد  رد   1644 هرامـش 31690 / هب  نآ  یطخ  هخـسن  هک  هرونملا » هنیدـملا  فصو   » هلاسر رد  یـسوم  نب  یلع 
تبث ار  نآ  دـخأم  هنافـسأتم  هک  هدرک  هراشا  یفیرظ  سب  هتکن  هب  .تفرگ  رارق  ریقح  هعلاطم  دروم  خـیرات ، هب  طوبرم  ِتمـسق  هرهاق ،

هدـش و اـنب  باـبذ  هوک  يور  رب  هک  تسا  يدجـسم  نآ  تسا و  هدـید  ار  هیاّرلادجـسم  هک  دـیوگ  یم  یـسوم  نب  یلع  .تسا  هدومنن 
ات تشارفا  یم  بابذ  هوک  زارف  رب  ار  مالسا  مچرپ  دومن ، یم  ار  ییازغ  دصق  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یتقو  روآدای 

.ناناملسم يارب  يربخ  دشاب و  يو  مزع  دصق و  هناشن 

قباـطم و  تحـص - ّتقد و  هب  نیمرحلا » تآرم   » رد ار  نآ  تیعقوـم  تسا و  هدرک  تراـیز  ار  باـبذ  دجـسم  زین  اـشاپ  تعفر  میهاربا 
قیرط پچ  تمسق  رد  ار  نآ  یناشن  هدرک و  فصو  يدوهمـس - ات  یغارم  زا  هنیدم  رابخا  هب  طوبرم  میدق و  ربتعم  بتک  ياه  هتـشون 

.تسا هتسناد  یماش 

هوک زارف  رب  کچوک  يدجـسم  نآ  مدـش ؛ بابذ  دجـسم  ترایز  هدـهاشم و  هب  ّقفوم  .ق  .ه   1398 ياه 1396 / لاس  رد  بناـج  نیا 
هدناشوپ ار  هوک  اًلماک  تسا و  هدمآ  رد  هنیدم  نیکاسم  نکاسم و  هرـصاحم  هب  نآ  یناقوف  ياه  تمـسق  ات  هوک  هنماد  زا  دوب و  بابذ 

زا ولمم  بابذ  ینوکـسم  هقطنم  هنافـسأتم  .دـش  نکمم  روکذـم  لزانم  لخاد  زا  روبع  اب  دجـسم ، ّلحم  اـت  هوک  هنماد  زا  هار  ّیط  .دـنا 
.تسا نایاونیب  ياه  هبارخ  یلها و  تاناویح  تافاثک 

نآ ياهراوید  هک  هدمآ  رد  رتم   4 کچوک 4 * قاتا  کی  تروص  هب  دجسم  يانب  يایاقب 
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.دراد راکشآ  یناشن  هوک  زارف  رب  رود  زا  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدش  يراکور  دیفس  چگ  اب  اًلماک  نآ  ياهراوید  دراد و  عافترا  رتم   6

.تشاد رارق  علس  هوک  هب  لصتم  ًادودح  قرش ، تمسق  رد  نآ  کچوک  طایح  هتفرگ و  ياج  يا  هبورخم  هناخ  نایم  دجسم 

تظافح دجسم  زا  كدنا ، نارئاز  راظتنا  رد  نآ  لخدم  رد  ریپ  ریقف  کی  اهنت  دوب و  شورفم  هراپ  هراپ  ریصح  ولیز و  اب  دجـسم  نیمز 
: مدرک لاؤس  یتقو  .درک  یم 

: تفگ دنباتش »؟ یم  تسا ، هداتفا  یتبرغ  نینچ  هب  هک  ناکم  نیا  هب  نارئاز  ایآ  »

« .دنناد یمن  ار  شندمآ  هار  دننادب  مه  رگا  و  اه ؛ یضعب  رگم  درادن ؛ ربخ  لحم  نیا  ّتیمها  زا  یسک  و  مک ؛ رایسب  رایسب  »

8 و 2- ياه 1 - هرکیپ  کن : دومن ! طبترم  مالسا  لیصفت  یب  خیرات  اب  شیپ  زا  شیب  ارم  دجـسم ، يانب  هبارخ  یگداس و  تبرغ و  نآ 
8

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


242 ص :

هباجا دجسم  مهن : لصف 

تباجا اعد و  فلا :

زا ریغ  سوا ، زا  هفیاط  نیا  .دندیزگ  لزنم  برثی  قرـش  رد  مالـسا ، زا  لبق  فوع » نب  ورمع  نب  فوع  نب  کلام  نب  هیواعمونب   » هفیاط
.دندرب یم  رس  هب  ءاح  هاچ  رانک  رد  هک  تسا ، یجرزخ » هلیدحونب   » راجن و نب  کلام  نب  رمع  نب  هیواعم  هفیاط 

یم ناشیا  نایم  رد  هلیمن ...  نب  کلام  سیق و  نب  ثراح  کیتع و  نب  ْربَج  نوچ  يا  هتـسجرب  ياـه  ّتیـصخش  هک  هیواـعمونب  راـصنا 
هب تیانع  اب  ار  نآ  مان  هّیلوا ، ّتنس  هب  هک  دندومن  اپرب  يدجسم  دوخ  كرهش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  تسیز ،

: هک نیا  ات  دندناوخ ؛ یم  هیواعمونب » ، » دوخ هفیاط  مان 

- یخیرات هعقاو  نیا  دعـس ، نبرماـع  زا  تیاور  هب  ریَُمن ، نب  هَّللادـبع  زا  وا  هبیـش و  یبا  نب  رکبوبا  زا  لـقن  هب  حیحص (1)  رد  ملـسم  . 1
: هک تسا  هدرک  تبث  ار  ینید 

ّمث .اًلیوط  ّهبر  اعد  هعم و  انیّلـص  نیتعکر و  عکرف  لخد  هیواـعم ، ینب  دجـسمب  ّرم  اذإ  یّتح  هیلاـعلا  نم  موی  تاذ  لـبقأ  هَّللا  لوسر  ّنإ  »
یتّمأ کلُْهیال  نأ  ّیبر  تلأس  هدحاو  ینعنم  نیتنثا و  یناطعأف  ًاثالث  ّیبر  تلأس  مّلـسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  لاقف - انیلإ  فرـصنا 

قرغلاب یتّمأ  کلهی  نأ ال  هتلأسف  اهیناطعأف و  هنَّسلاب 

ص 14 ءزج 18 ، يوونلا ، حرش  نتفلا و  باتک  ملسم ، حیحص  - 1
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یقابلادبع داؤف  دمحم  مامتها   (2) أّطوملا ،» بعشلا   » رد سنا  نب  کلام  . 2 (1) اهینعنمف .» مهنیب  مُهَسأب  لعجی  نأ ال  هتلأسف  اهیناطعأف 
: تسا هتفگ  کیتع  نبا  ربج  نب  هَّللادبع  نب  هَّللادبع  زا 

[ هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - یّلـص  نیأ  نوردـت  لـه  لاـقف : راـصنألا  يرق  نم  هیرق  یه  هیواـعم و  ینب  یف  رمع  نب  هَّللادـبع  اـنءاج  »
؟ اذه مکدجسم  یف  مّلسو -

نأب ال اعد  ُتلقف : ینربخاف  لاق : .معن  تلقف : هیف ؟ َّنهب  اعد  یّتلا  ثالثلا  ام  يردـت  له  لاق : .هنم  هیحان  یلإ  هل  ُتْرـشأ  معن و  هل : تلقف 
نبا لاق  .تقدـص  لاق : اهعنمف ، مهنیب  مُهَـسأب  لعجی  نأب ال  اعد  اـمهیطعاف و  نینِّسلاـب  مهکلهی  ـال  نأ  مهریغ و  نم  ًاودـع  مهیلع  رهظی 

نـتفلا و برحلا و  يأ   » ار مـهنیب » ْمُهــسأب  لـعجی  ـال  ، » ثیدـح لـیذ  رد  یقابلادـبع   (3) هماــیقلا .» موــی  یلإ  جرهلا  لازی  نـلف  رمع :
.تسا هدرک  ینعم  فالتخإلا »

هدـش رکذ  نتفلا »  » لصف لیذ  ثیدـح و  ياه  باتک  بلاغ  رد  مهنیب » مهـسأب  لعجی  ال   » ِتباجا يانثتـسا  هب  نآ  تباجا  اعد و  نتم  . 3
هراشا نآ  ناکم  هب  هچ  رگا  تسا و 

وا اب  ام  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دش و  نآ  دراو  دیـسر ، هیواعمونب  دجـسم  هب  هک  یماگنه  .دمآ  یم  هیلاعلا  زا  هَّللا  لوسر  يزور  - » 1
؛ متـساوخ میادخ  زا  زیچ  هس  تفگ : درک و  ام  هب  ور  ربمایپ  سپ  .درک  اعد  دوخ  دنوادخ  هاگرد  هب  ینالوط  یتدم  وا  میدرازگ و  زامن 
وا زا  ار ، نآ  دوـمن  تباـجا  سپ  دـناریمن  یلاـس  کـشخ  اـب  ارم  تما  متـساوخ  وا  زا  .دوـمن  مـعنم  یکی  زا  درک و  تباـجا  ار  زیچ  ود 

ار نیا  سپ  دشابن ، زیتس  گنج و  نم  تما  نیب  هک  متـساوخ  وا  زا  ار ، نآ  دومن  تباجا  سپ  دناریمن ، ندش  قرغ  اب  ارم  تما  متـساوخ 
« .درک عنم  نم  زا 

ثیدح 35 ص 150 ، نآرق ، باتک  - 2
رد ربمایپ  دـیناد  یم  ایآ  تفگ : دـمآ و  ام  دزن  تسا ، راصنا  ياـه  هدـکهد  زا  يا  هدـکهد  هک  هیواـعم ، ینب  هب  رمع  نبا  هَّللا  دـبع  - » 3
درک هک  ییاعد  هس  یناد  یم  ایآ  تفگ : .دجسم  زا  يا  هشوگ  هب  مدرک  هراشا  يرآ و  متفگ : يو  هب  درازگ ؟ زامن  امش  دجسم  ياجک 

اب ار  نانآ  دـیامنن و  راکـشآ  نانآ  رب  ناشدوخ  زا  زج  ار  ینمـشد  هک  درک  اـعد  متفگ : .نک  مربخ  سپ  تفگ : .يرآ  متفگ : دوب ؟ هچ 
.یتفگ تسار  تفگ : .درک  عنم  ار  نیا  سپ  دـشابن ، هزیتس  ناـشنایم  هک  درک  اـعد  درک و  تباـجا  ار  ود  نیا  هک  دـناریمن  یلاسکـشخ 

« .دراد همادا  تمایق  زور  ات  جرم  جره و  سپ  تفگ : رمع  نب  هَّللادبع 
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: تسا نآ  دّیؤم  قباطم و  اًلماک  یلو  دنا  هدرکن 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  لبج  نبذاعم  زا  ار  نآ  دنسم »  » مجنپ دلج  رد  لبنح  نبدمحا 

هذه لاقف  کلذ  ترکذف  مایقلا  دوجسلا و  عوکرلا و  اهیف  نسحأف  هالص  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - یّلـص  لاق : ذاعم  نع  »
یناطعأف و اوکلهیف  عوج  هنـسب  یتّمأ  لتقی  نأ ال  هتلأس  هدـحاو  ینطعی  مل  نینثا و  یناطعأف  ًاثالث  اهیف  ّیبر  تلأس  هبهر ، هبغر و  هالص 

(1) ینعنمف .» مهنیب  مهسأب  لعجی  نأ ال  هتلأس  یناطعأف و  مهریغ  نم  ًاّودع  مهیلع  ّطلسی  نأ ال  هتلأس 

هباجا دجسم  يانب  ب :

مالسا هنیدم  راثآ  زا  یکی  هباجا ، دجسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  تباجا  رابتعا  هب  ای  هیواعم و  ونب  دجسم  تسا ، مّلسم  هچنآ 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياعد  هدجس و  روآدای  و 

نرق رد  یبرح  قاحـساوبا  هماخ  زا  دسر  یم  رظن  هب  هک  ص 402 ،) « ) هریزجلا ملاعم  جـحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و   » باتک ّفلؤم 
یم حیرصت  هدرک ، دای  هیواعم  ینب  ناونع  اب  هنیدملاب » هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  دجاسم   » لصف لیذ  هباجا  دجـسم  زا  دشاب ، .ق  .ه   3

: دنک

.درازگ زامن  ناکم ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم 

هب هنیدم ، رومعم  ياهدجسم  يانب  فیـصوت  حرـش و  زا  سپ  ص 116 ،) « ) لوسّرلا هنیدـم  رابخا   » رد .ق ) .ه  ياّفوتم 643   ) راّجن نبا 
.تسا هتفاین  دجسم  زا  ییایاقب  ابیز ، بارحم  اه و  نوتس  زا  يراثآ  يانثتسا  هب  شنامز ، رد  هک  دنک  یم  هراشا  هباجا  دجسم  يانب 

راثآ دنام و  یقاب  .ق ) .ه  لاس 911  ياّفوتم   ) يدوهمس تایح  نامز  ات  انب  ّتیعضو  نیا 

نیا تلع  سپ  .دروآ  اج  هب  نسحا  وحن  هب  ار  نآ  مایق  دوجس و  عوکر و  دناوخ و  ار  شزامن  ربمایپ  تفگ : هک  تسا  لقن  ذاعم  زا  - » 1
یلاسکـشخ زا  ار  تما  هک  متـساوخ  زیچ  هس  شیوخ  يادـخ  زا  نآ  رد  هک  تسا  تشحو  تبغر و  زاـمن  نیا  تفگ : .مدـش  اـیوج  ار 

و 248 ، 247 صص 243 ، کن : .درک » معنم  هک  دشابن  زیتس  ناشنایم  هک  متـساوخ  وا  زا  دومن و  تباجا  ار  نیا  سپ  دنادرگن ، كاله 
.نتف  14 يذمرت ، .نتف   1 دوادوبا ، .نتف   9 هجام ، نبا  زین  و 
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هک يوحن  هب  دـیدرگ ؛ رتشیب  ياه  یبارخ  اـه و  یگدوسرف  شوختـسد  لاـس ، دودـح 250  تشذـگ  زا  سپ  راّجن  نبا  ناـمز  هبورخم 
: تسا هتشاگن  نینچ  ار  دوخ  تادهاشم  کیدزن  زا  هدرک و  حیرصت  نآ  هب  یفطصملاراد » رابخأب  افولا  ءافو   » رد دوخ  يدوهمس 

نیا هب  ، ] ّتقد تیاعر  زا  سپ  .مدرک  هدهاشم  دوب ، هتفگ  دجسم  ياه  نوتس  بارحم و  دروم  رد  راّجن  نبا  هچنآ  زا  یمک  رایسب  راثآ  »
.تسا هدوب  عارذ  بونج 20  هب  لامش  زا  عارذ و  برغ 25  هب  قرش  زا  انب  لوط  هک ] مدیسر  هجیتن 

هنیدـملا فـصو   » هلاـسر رد  هنافّـسأتم  یلو  تسا ؛ هدرک  ندـید  هباـجا  دجـسم  زا  یـسوم  نب  ّیلع  .م   1885 .ق / .ه  لاـس 1303  رد 
: تسا هتفگ  هحفص 46  رد  ردقنیمه  هدادن و  هئارا  انب  ینامتخاس  ّتیعقوم  زا  یفصو  هرّونملا »

« .تسا هدش  عقاو  عفترم  یناکم  رب  هنیدم  یقرش  هّرح  ياه  ناتسغاب  نیب  دجسم ] نیا  » ]

باوبا دودح  ياه  هناشن  زا  یکی  رگید  یلصف  رد  عیقب و  یقرش  دودح  نییعت  ياه  هناشن  زا  یکی  ار  هباجا  دجسم  عضوم ؛ ود  رد  يو 
.دناوخ یم  هنیدم  رهش  راصح 

زا یفیـصوت  هنافّـسأتم  یلو  هدرک ، ترایز  ار  هباجا  دجـسم  هک  نآ  اب  .ق  .ه  ات 1325  ياه 1318  لاـس  لوط  رد  اـشاپ  تعفر  میهاربا 
.تسا هدرک  هدنسب  يدوهمس  ياه  هتفگ  رکذ  هب  اهنت  هدادن و  هئارا  انب  ّتیعضو 

رتم ياراد 10  اه ، يدوعـس  دـیدج  يانب  زا  لبق  دوب و  هدـش  يزاس  هرابود  اه  ینامثع  نامز  رد  هباجا  دجـسم  يانب  تسا ، نایع  هچنآ 
.تسا هدوب  يدبنگ  ضرع و  رتم  لوط و 8 

دجـسم يرتم  دصناپ  دودح  رهـش و  قرـش  رد  هک  تسا  هنیدم  فاقوا  هرادا  طّسوت  یمیدق  يانب  هدـش  ایحا  هباجا ، دجـسم  یلعف  يانب 
.تسا عقاو  یبن 

/ هباجالا تباجا /(  دجسم  هب  نتفر  تهج  .دش  هجاوم  يدایز  ياه  یتحاران  تالکشم و  اب  دجسم ، ناکم  يوجتـسج  رد  ریقح  ّفلؤم 
درپس هر  عیقب  یلامش  راوید  یقرش  هیلا  یهتنم  قیرط  هب  زیزعلادبع  عراش  زا  ناوت  یم  دراد ؛ دوجو  رهش  زکرم  زا  ریسم  ود  هیواعم ) ینب 
همین زا  مود  .تسا  مومع  روهشم  ّمش »  » مان هب  یهاچ  دجسم ، یبرغ  تمسق  رد  .دیسر  هیواعم  ینب  هقطنم  هب  لامش  فرط  هب  اجنآ  زا  و 

.دراد نایع  ییامن  دجسم  هدش ، هدیشک  بونج  تمس  هب  هک  نآ ، یعرف  هّداج  ریسم  رد  راطملا  عراش  یقرش  هار 
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نیا زا  رادید  راهچ  قیفوت  ریقح  ّفلؤم  .تسا  هدش  عقاو  رجاهم  ناهایس  زا  ًاصوصخ  نیـشنریقف ، رایـسب  هّلحم  نایم  رد  تباجا  دجـسم 
.دروآ تسد  هب  .ق   1398 ياه 1395 / لاس  رد  ار  دجسم 

يا هرانم  ياراد  طایح ؛ نودـب  ّعبرم و  تسا  ینامتخاس  تسا - دوهـشم  ما ، هدرک  هّیهت  نآ  زا  هک  يریواصت  زا  هچنانچ  دجـسم - يانب 
9 هرکیپ 1 - کن : .تسا  اه  يدوعس  رصع  رد  دجن  زاجح و  دجاسم  ثادحالادیدج  ياه  هرانم  بلاغ  لکش  مه  هک  دیدج  کبس  هب 
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هثراحونب دجسم  مهد : لصف 

اب تسخن  هک  دندوب  یندم  راصنا  زا  يا  هفیاط  هثراح ، نب  سوألا  نب  کلام  نب  ورمع  نب  رغـصالا  جرزخلا  نبا  ثراحلا  نب  هثراحونب 
دندرک و چوک  مقاو » هرح   » تشپ رد  لهشألادبعونب »  » لزانم یلامش  هقطنم  هب  مالـسا ، زا  سپ  دندوب و  هاگلزنم  مه  لهـشألادبعونب » »

نبهدربوبا دعـس ، دـبع  نب  دوعـسم  ربج ، نب  سبعوبا  نوچ  يروهـشم  ياه  ّتیـصخش  اب  هثراحونب ، .دندیزگ (1)  تنوکـس  اجنآ  رد 
هثراح ینب  ینوکسم  هقطنم  .دندوب (2)  ناناملـسم  یندـم  تایح  ياه  لاس  رد  یمهم  ياه  شقن  رگافیا  بزاع - نب  ءارب  ییاد  راین -

هاگفّقوت هک  ناخیـش  هناخ  .دـندش  یم  لـماش  ار  هنیدـم  قرـش  لامـش و  زا  يا  هدرتسگ  نیمزرـس  تاـنق ، يداو  اـت  ضیرع  دادـتما  رد 
.تسا هتشاد  ياج  نانآ  ياه  هناخ  نایم  هدوب ، دحا  دربن  هار  ریسم  رد  ناناملسم 

: دنا هتفگ  رفعج  نب  میهاربا  زا  تیاور  هب  هلابز  نبا  و  یثراح ؛ دیبع  نبا  دعس  نب  ثراح  زا  لقن  هب  هبش  نبا 

ص 865 ءزج 3 ، یفطصملا ، راد  رابخأب  افولا  ءافو  يدوهمس ، - 1
زییمت یف  هباـصإلا  ینالقـسع ، رجح  نـبا  ص 431 ؛ ج 3 ، تاـقثلا ، ناـبح ، نـبا  ص 23 ؛ ءزج 2 ، يربـکلا ، تاـقبط  دعـس ، نـبا  - 2

ص 52 ج 5 ، هباغلادسا ، ریثا ، نبا  ص 278 ؛ ج 6 ، هباحصلا ،
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تسا و هدش  عقاو  دحا  هّداج  رانک  رد  هثراح  ینب  دجسم   (1) هثراح .» ینب  دجسم  یف  یّلص  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا - ّنإ  »
هنیدملا  » رد یشایعلا  یلع  نب  میهاربا  .دراد (2)  رارق  هدش - هتخاس  اه  ینامثع  طّسوت  هک  حارتسملا -» هعلق  ، » نآ یبرغ  تمس  رواجم 

ناشن هک  تسا  هدرک  هیهت  یسکع  نآ  زا  هداد و  رارق  ییاسانش  دروم  ار  هثراح  ینب  دجسم  يانب  ص 373 ،) « ) رضاحلا یضاملا و  نیب 
.تسا هدوب  دوجوم  هبورخم  يانب  تروص  هب  هاگتحارتسا ) حارتسملا / ینامثع /(  هعلق  .ق  .ه  لاس 1390  ات  دهد  یم 

دروم هدش و  يزاسون  هنیدم  فاقوا  هرادا  طّسوت  هثراح  ینب  دجـسم  يانب  هک  دومن  هدهاشم  هظحالم و  ریقح  ّفلؤم  .ق  .ه  رد 1395 
.تسا نارازگزامن  نارئاز و  هّجوت 

.دیآ یم  رامـش  هب  زورما  هتـشذگ و  هنیدم  قیبطت  زا  يا  هناشن  دوخ  نیا  دوب و  یقاب  نانچمه  دجـسم  يانب  رانک  رد  هعلق  یمیدـق  راثآ 
10 هرکیپ 1 - کن :

ص 865 ءزج 3 ، یفطصملا ، راد  رابخأب  افولا  ءافو  يدوهمس ، کن : .درازگ » زامن  هثراح  ینب  دجسم  رد  ربمایپ  - » 1
ص 46 هرّونملا ، هنیدملا  فصو  یسوم ، نب  یلع  - 2
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رفظونب دجسم  مهدزای : لصف 

يا هفیاط  نامعن ، نبدـلاخ  نامعن و  نبهداتق  نوچ  ییاه  ّتیـصخش  اب  هثراح ، نب  سوألا  نب  کلام  نبا  ورمع  نب  جرزخلا  نب  رفظونب 
هناخ قرم و  هاـچ  یبونج  هقطنم  رد  هک  كرهـش  نیا  .دندیزگ (1)  لزنم  مقاو  هّرح  رد  عیقب  ناتـسربق  قرـش  رد  هک  دـندوب  راصنا ، زا 
لاور قبط  دوب و  رادروخرب  يدجـسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نامز  رد  دـیدرگ ، انب  روزهم  يداو  رواجم  لهـشألادبعونب  ياه 

.دندناوخ یم  رفظ  ینب  دجسم  ار  نآ  فیاوط ، لیابق و 

نب رفعج  زا  تیاور  هب  ییحی  دـیبع و  نبدیعـس  نب  ثراح  زا  لـقن  هب  هبـش  نبا  هک  تسا  نادـب  هنیدـم  خـیرات  رد  دجـسم  نیا  ترهش 
: دنا هتفگ  هملس  نبدّمحم  نبدومحم 

اذِإ َْفیَکَف  هیآ : لیذ  نآرقلا » ماکحأل  عماجلا   » رد یبطرق   (2) رفظ .» ینب  دجسم  یف  یّلص  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - ّنإ  »
تیمها عبانم  زا  یکی  اهدعب  هک  دنک  یم  هراشا  یثیدح  هب  ًادیِهَش (3)  ِءالؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  ٍدیِهَِشب َو  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج 

، یفطصملاراد رابخاب  افولا  ءافو  يدوهمس ، ءزج 2 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبط  دعس ، نبا  ص 342 ؛ برعلا ، باسنا  هرهمج  مزح ، نبا  - 1
ص 192 ءزج 1 ،

ص 827 ءزج 3 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  يدوهمس ، کن : .درازگزامن » رفظ  ینب  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - » 2
41 ءاسن : - 3
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: دیدرگ هنیدم  راثآ  خیرات و  رد  رفظ  ینب  ناکم 

: لاق عینم ، نبا  انثدح  لاق : دمحأ  نب  لیلخلا  انثّدح  يدنقرمسلا  ثیللا  وبأ  رکذ  »

: هیبأ نع  هلاضف  نبدمحم  نع  سنوی  نع  لیضف  انثّدح  لاق : لماک ، نبا  انثّدح 

ذاعم و دوعسم و  نبا  هعم  رفظ و  ینب  یف  یّتلا  هرخصلا  یلع  سلجف  رفظ  ینب  یف  مهاتأ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ّنإ 
هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یکب  دیهـشب ...  هّمأ  ّلک  نم  انئج  ذإ  فیکف  هیآلا : هذه  یلع  یتأ  یّتح  أرقی  ًائراق  رمأف  هباحـصأ  نم  سان 
نبا ظفاح  ار  ثیدح  نیا   (1) مهرأ .» مل  نم  فیکف  مهینارهظ  نیب  انأ  نم  یلع  اذه  ّبر  ای  لاقف  هاتنجو  ّتلضخا  یتح  مّلسو - هلآو ] ]
نب لیـضف  يردـحجلا ، دوعـسم  نب  تلـصلا  قیرط  زا  متاـح  یبا  نبا  دانتـسا  هب  ص 269 ،) ج 2 ، « ) مـیظعلا نآرقلا  ریـسفت   » رد ریثـک 

.تسا هدرک  تبث  يراصنا  هلاضف  نبدمحم  نب  سنوی  نامیلس ،

ناثّدحم تسا و  هدرک  دای  دنک ، هراشا  نآ  ناکم  هب  هک  نآ  نودب  ار  ارجام  هدوب ، ربمایپ  اب  هعقاو  نیا  رد  دوخ  هک  دوعسم  نبا  هَّللادبع 
.دنا هدرک  تیاور  وا  زا 

: تفگ دوعسم  نب  هَّللادبع  دیوگ : ص 241 ) ج 6 ،  ) نآرقلا لئاضف  حیحصرد ، يراخب  ماما 

نم هعمـسلا  ّنا  بحأ  ّینإ  .معن  لاق : لزن ؟ کیلع ا  أرقأ  هَّللا  لوسر  ای  تلق : .ّیلع  أرقا  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - یل  لاق  »
ًاذإف نآلا ، کبسح  لاق : انئج ...  اذإ  فیکف  هیآلا : هذه  یلإ  تیتأ  یّتح  ءاسنلا  هروس  تأرقف  .يریغ 

، سنوی زا  لقن  هب  لیـضف  تفگ ، ام  هب  لماک  نبا  تفگ ، نم  هب  عینم  نبا  تفگ : یم  دمحا  نب  لیلخ  تفگ : يدنقرمـس  ثیللا  وبا  - » 1
دوـب رفظ  ینب  رد  هک  يا  هرخـص  يور  دـمآ و  رفظ  ینب  هب  ناـنآ  دزن  ربماـیپ  تفگ : شردـپ  زا  لـقن  هب  هلاـضف ، نب  دـمحم  زا  لـقن  هب 
.دیسر هیآ  نیا  هب  ات  دنک ، توالت  نآرق  يراق  داد  روتسد  سپ  .دندوب  هارمه  هباحص  زا  یعمج  ذاعم و  دوعسم و  نبا  وا ، اب  تسـشن و 

تسیرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  .میروایب  يدهاش  یتّما  زا  رگا  دوب  دهاوخ  هنوگچ  ٍدیِهَِـشب ،...  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 
ار یناسک  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  متـسه ، ناشعمج  رد  نم  هک  تسا  یناسک  نایم  زا  نیا  ایادـخ ! تفگ : دـش و  رت  شیاه  هنوگ  ات 

.بعشلاراد پاچ  ص 1767 ، ج 2 ، کن : .دید » مهاوخن  هک 
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هنیدـملا خـیرات  رد  يرطم  تسا و  هدرک  دای  هلغبلا  مان  اب  ار  رفظ  ینب  دجـسم  لوسرلا ، هنیدـم  رابخا  رد  راّجن  نبا   (1) .نافرذت » هانیع 
: تسا هتفگ 

یلو .تسا  هدنام  ياج  هب  یگنـس  يور  ربمایپ  رطاق  ياپ  ّدر  دجـسم  رد  هک  تسا  تهج  نادـب  رتسا ) هلغبلا /(  هب  دجـسم  هیمـست  هجو 
نفدـم  » هک هتـسناد  ظاـحل  نادـب  هْلغب  هب  ار  روبزم  دجـسم  يراذـگمان  هجو  ص 11 ،)  ) هرّوـنملا هنیدـملا  فـصو  رد  یـسوم  نب  ّیلع 

یم هدئاملا »  » مان اب  ار  رفظ  ینب  دجسم  رضاحلا ،» یضاملا و  نیب  هنیدملا   » رد یشایعلا  ّیلع  نب  میهاربا   (2) ّیبّنلا .» اندّیس  هلغب  لدلدلا 
ج « ) نیمرحلا تآرم   » رد نآ  زا  یتافیصوت  هدرک و  هدهاشم  ترایز و  عیقب  قرش  رد  ار  هدئاملا  دجـسم  اشاپ  تعفر  میهاربا  .دناسانش 

.درادن تقباطم  یشایع  میهاربا  بناج  زا  هدش  هئارا  همانسانش  اب  هک  هدروآ  (، 1

هدـش انب  دـیدجت  بیرخت و  اه ، نرق  لـالخ  رد  هدوب و  ناناملـسم  یخیراـت  هّجوت  دروم  هدـئاملا  اـی  هلغبلا  اـی  رفظ  ینب  تروص  ره  رد 
.تسا

هتفای يا  هتشبن  گنس  بارحم ، تسار  تمـس  رد  هدید و  ار  دجـسم  هبورخم  راثآ  هک  دنک  یم  حیرـصت  مهن  نرق  رخاوا  رد  يدوهمس 
: دندوب هدرک  رقن  نینچ  نآ  رب  هک 

(3) هئامتس .» نیثالث و  هنس  رمع  نینمؤملاریما  هَّللاب  رصنتسملا  روصنملا  رفعج  نبا  مامإلا  کلم  هَّللا  دّلخ  ».. 

اب ار  نآ  مراد  تسود  .يرآ  تفگ : منک ؟ توالت  ار  لازنا »  » ایآ هَّللا  لوسر  ای  متفگ : .نک  توالت  نم  يارب  تفگ : نم  هب  ربماـیپ  - » 1
رگا تسا  هنوگچ  سپ  اْنئِج ،...  اذِإ  َْفیَکَف  مدیـسر : هیآ  نیا  هب  ات  مدرک  توالت  ار  ءاـسنلا  هروس  سپ  .مونـشب  يرگید  سک  يادـص 

ج نآرقلا ، عامتسا  لضف  باب  حیحص ، ملـسم ، کن : .دیراب » یم  کشا  شنامـشچ  زا  لاح  نآ  رد  تسا  سب  رگید  تفگ : مروایب ... 
حور نانجلا و  حور  ریسفت  ، » يزار حوتفلاوبا  زین : .یـسراف و  همجرت  ص 155 ، ج 5 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، نینچمه : ص 195 . ، 2

ص 513 ج 2 ، راربألا ، هدع  رارسألا و  فشک  يدبیم ، ص 393 و  ج 3 ، نانجلا ،»
« .ربمایپ ام  رورس  رطاق  لدلد  روگ  - » 2

؟؟؟.» لاس 630 هب  درک  ریمعت  دنادرگ ، هنادواج  ار  نینمؤملا  ریما  هَّللاب ، رصنتسملا  روصنم  رفعج  نبا  ماما  تکلمم  دنوادخ  - » 3
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.تسا هداهن  یناریو  هب  ور  سپس  هدش و  انب  دیدجت  راّجن ، نبا  نارود  هبورخم  يانب  ددرگ : یم  مولعم  ساسا ، نیا  رب 

انب ياه  هناریو  رد  هک  دنک  یم  هراشا  رگید  يا  هتـشبن  گنـس  يایاقب  هب  ص 134 ،)  ) هرونملا هنیدملا  راثآ  رد  يراصنا  سوّدـقلادبع 
.تسا هدش  يزاسزاب  تّمرم و  رابرگد  روبزم  دجسم  هَّللاب ، رصنتسم  روصنم  رفعجوبا  زا  سپ  هک  دراد  تیاکح  هتفای و 

يدـنلب رب  یقرـش  هّرح  رد  دجـسم  .دوش  یم  يرادـهگن  هرهاـق  رد  هّیموقلا ، قئاـثولا  بتکلاراد و  رد  نونکا  مه  روکذـم  گنـس  هعطق 
.تسا رادقم  نیمه  زین  نآ  ضرع  رتم و   3 نآ 70 / لوط  .تسا  عقاو  هیواعم  هصرع 
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هرجش دجسم  مهدزاود : لصف 

هراشا

قالطا ییاه  ناکم  اه و  نامز  هب  یمالسا  گنهرف  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  تاقالم  نامز  ای  ناکم  يانعم  هب  ِتقْوَم »  » هژاو زا  تاقیم » »
.ددرگ یم  زاغآ  نآ  زا  جح ، اب  ناملسم  رادید  نیتسخن  هک  دوش  یم 

: تسا هتفگ  یگنس  پاچ  ص 144 ،) « ) نیرحبلا عمجم   » رد یحیرط 

(1) مارحإلا .» عضاومل  جحلا  تیقاوم  هنم  ناکملل و  ریعتسا  لعفلل و  دودحملا  تقولا  وه  تاقیملا  »

ربمایپ ّجح  تاقیم  فلا :

.دیدرگ هنیدم  نادنورهـش  تاقیم  اهدـعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّجـح  تاقیم  هنیدـم ، رهـش  برغ  يرتمولیک  رد 8  هفیَلُحلاوذ 
ام رب  ار  اه  تاقیم  یخیرات  ّتیعقوم  هرمع ، ای  جح  دصق  هب  هّکم  هب  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رفـس  راهچ  هراب  رد  راتـسُج 

: دناسانش یم 

ياه تاقیم  تسا  هلمج  نیا  زا  تسا و  هدش  هتفرگ  تیراع  هب  مه  ناکم  يارب  .دنیوگ  ار  یلمع  يارب  هدـش  نییعت  نیمز  تاقیم ؛ - » 1
« .نتسب مارحا  ياهاج  يارب  جح 
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هدشان هرمع  تاقیم  فلا : / 1

زا هرمع  کسانم  ادخ و  هناخ  ترایز  دصق  هب  ناناملـسم  زا  يریثک  هورگ  اب  ترجه ، مشـش  لاس  رد  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
: دسیون یم  ص 644 ) ج 1 ، ، ) بهّذلا جورم  رد  يدوعسم  .دندش (1)  هّکم  مزاع  هنیدم 

« .درک حلص  ناکرشم  اب  دش و  فورعم  هّیبیدُح  هوزغ  هب  هک  تفر  هرمع  رفس  هب  ترجه  مشش  لاس  هب  ربمایپ ] » ]

هب هک  تفر  یم  تعنامم ، نیا  نوچ  دنتـسب و  ناناملـسم  رب  ار  رفـس  همادا  هار  نایـشیرق  هک  هّکم  ياه  یکیدزن  رد  دوب  یناکم  هّیبیدُح 
، هدـنیآ لاس  هک  دـندرک  طرـش  نآ ، ساسا  رب  هک  دومن  دـقعنم  هلاس  هس  ینامیپ  تمیالم ، هرکاذـم و  اب  ربماـیپ  ددرگ ، یهتنم  یگنج 

یسک دیابن  دادرارق ، لوط  رد  دیآرد و  نآ  هب  هراوس  حالـس ، اب  وا  ات  دنوش  نوریب  نآ  زا  دننک و  تولخ  ربمغیپ  يارب  زور  هس  ار  هّکم 
ربمایپ دـندراذگ و  ورمع  نب  لیهـس  دزن  تناما  هب  ار  همان  نامیپ  .دـنراد  زاب  هّکم  هب  دورو  زا  ار  وا  ای  دـنهد و  رازآ  ار  ربمایپ  ناراـی  زا 
هدشان هرمع  نیا  تاقیم   (2) .دندرگ » زاب  هنیدم  هب  دننک و  ینابرق  ار  نارتش  دنشارتب و  رس  ات  دومرف  ار  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: تسا هتسناد  نینچ   (3) يربکلا » تاقبط   » رد دعس  نبا  ار 

لالهب نینثإلا  موی  کلذ  جرخ و  هرمعلا و  یلإ  هباحـصأ  هَّللا  لوسر  رفنتـسا  اولاق  هرجاهم  نم  ّتس  هنـس  هدعقلا  يذ  یف  هرمعلل  جرخ  »
اندب ًاضیأ  هباحصأ  قاس  برقلا و  یف  فویسلا  ّالإ  حالسب  هعم  جرخی  مل  موثلک و  ّمأ  نبا  هَّللادبع  هنیدملا  یلع  فلختـسا  هدعقلا و  يذ 

یّبل مارحإ و  و  هفیلحلا ...  يذب  رهظلا  یّلصف 

ص ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا   » رد ماشه  نبا  یسراف ؛ همجرت  ص 1110  ج 2 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات   » رد يربط  ریرج  نبدّـمحم  - 1
ینالقسع رجح  نبا  يزاغملا ؛»  » رد يدقاو  ص 301 ؛ ج 10 ، لاّمعلا ،» زنک   » رد يدـنه  یقّتم  ص 70 ؛ فراـعملا ، رد  هبیتق  نبا  355 ؛

ص 413 ج 1 ، خیرات ، رد  یبوقعی  باب 35 و  ص 429 ، ج 7 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف   » رد
ص 414 ج 1 ، خیرات ، یبوقعی ، - 2

ص 169 ج 1 ، وخس ، دراودا  پاچ  رد  هّیبیدحلا و  هَّللا  لوسر  هوزغ  ص 95 ، ج 2 ، - 3
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255 ص :

: دسیون یم  تاقیم  نیا  هراب  رد   (2) نومأملا ، نیمألا و  ننس  یف  هّیبلحلا  هریّسلا  رد  یبلح   (1) همامأ .»...  رشب  نبدابع  مّدق  و 

نم بکر  نیتعکر و  اهب  يّذلا  دجسملاب  یّلـص  نأ  دعب  يأ  هفیلُحلا  يذ  نم  هرمعلاب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  همارحإ - ناک  «و 
: دسیون یم  يزوج  مّیق  نبا   (3) دجسملا .»...  باب 

، يرهز تیاور  نیا ،  (4) هرمعلاب .» مرحأ  هرعشا و  يدهلا و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دّلق  هفیلحلا  يذب  اوناک  اّملف  »
ْدََقل دیامرف : یم  هک  حتف  هروس  زا  هیآ 19  ریسفت  رد  دراد (5) و  رواب  نآ  هب  یسربط  خیـش  هک  تسا  همرخم  نب  روسم  ریبز ، نب  هورع 
هرمع تاقیم  فلا : .تسا (7) 2 / هدرک  دانتـسا  نآ  هب  تساـک  مـک و  یب  هَرَجَّشلا (6)  َتْحَت  َکـَنوُِعیاُبی  ذِإ  َنِینِمْؤُملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر 

اضقلا

هب .ق  لاس 7  رد  ربمایپ  هدیدرگ ، دقعنم  .ق   6 لاس 5 / رد  هک  هّیبیدح  حلص  نامیپ  ساسا  رب 

هرمع هب  ار  شناراـی  هَّللا ، لوـسر  دـنا  هتفگ  .دـش  جراـخ  هنیدـم  زا  ترجه ، لاـس 6  هدــعقلا  يذ  رد  هرمع  ندروآ  اـج  هـب  يارب  - » 1
یـسک تشامگ - هنیدم  رب  ار  موثلک  ما  نب  هَّللادبع  دش و  جراخ  هنیدم  زا  هدعقلا  يذ  لاله  ماگنه  هب  هبنـش  ود  زور  رد  دـناوخارف .... 
دنتسب مارحا  و  دندناوخ ...  زامن  هفیلحلا  يذ  رد  دندنار و  رتش  زین  شنارای  دندوب و  ماین  رد  هک  اهریشمش  زج  دشن  هارمه  حالس  اب  هک 

 ...«. داتسرف شیپ  ار  رشب  نب  دابع  دنتفگ و  کیّبل  و 
ص 689 ج 2 ، - 2

رد زا  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  اجنآ  دجـسم  رد  هک  نیا  زا  دـعب  رگید ، تراـبع  هب  تسب ؛ هفیلحلا  يذ  زا  ار  هرمع  مارحا  ربمغیپ  - » 3
ص 159 ج 5 ، لاّمعلازنک ، يدنه ، یقتم  کن : نینچمه  دش »....  راوس  دجسم 

نآ ناهوک  رد  مخز  تخادنا و  ندرگ  رد  هدالق  ار  ینابرق  رتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندوب ، هفیلحلا  يذ  رد  هک  یماگنه  - » 4
«. هّیبیدحلا هصق  یف   » لیذ ص 123  ج 1 ، داعملاداز ، کن : .تسب » مارحا  هرمع  روظنم  هب  دز و 

.م رکفلاراد 1955  پاچ  ص 63 ، ءزج 26 ، نآرقلا ،» ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - » 5
19 حتف : .دننک » یم  تعیب  وت  اب  تخرد  ریز  رد  هک  ارچ  دیدرگ ؛ یضار  نانمؤم  زا  دنوادخ  - » 6

ص 136 ءزج 6 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  ینیع ، نیّدلاردب  ص 325 و  یفاک ، هضور  ینیلک ، - 7
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256 ص :

: دیوگ یم  قاحسا  نبا  .دش  ناور  ششیپ  لاس  هرمع  ياضق  گنهآ 

نابعـش و بجر و  رخآلا و  يدامج  لّوألا و  يدامج  رخـآلا و  عیبر  لّوـألا و  عیبر  هاـم  تشگزاـب ، هنیدـم  يوس  ربیخ  زا  ربماـیپ  نوچ  »
هک یهام  نامه   ) هدـعقلا يذ  هام  رد  نآ  زا  سپ  .داتـسرف  یگنج  ياهرفـس  ازغ و  هب  ار  ناسک  دـنامب و  اـجنآ  رد  ار  لاّوش  ناـضمر و 

، دـندوب يو  اب  شیپ  لاـس  هک  یناناملـسم  دـش و  ناور  شیپ  لاـس  هرمع  ياـضق  ِدـصق  هب  دـندوب ) هتـسب  هّکم  هب  ار  يو  هار  ناکرـشم 
ناونع تحت  دنا و  هدـناوخ  هَّیـضقلا  هرمع  ار  رفـس  نآ  دعـس  نبا  يدـقاو و   (1) دوـب .» ترجه  متفه  لاـس  هب  نیا  دـنتفر و  شهارمه 

: دنسیون یم  ص 87 ) ج 1 ، « ) يربکلا تاقبط   » رد هّیضقلا » هَّللا  لوسر  هرمع  »

نم موق  هَّللا  لوسر  عم  جرخ  و  هرجاهم ...  نم  عبس  هنس  هدعقلا  يذ  یف  هّیضقلا  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  هرمع  ّمث  »
یّبل و دجـسملا و  باب  نم  هَّللا  لوسر  مرحأ  و  هفیلحلا ...  يذ  یلإ  یهتنا  اّملف  نیفلأ و ...  هیـضقلا  هرمع  یف  اوناکف  ًاراـمع  نیملـسملا 

عادولاهّجح تاقیم  فلا : / 3 (2) نوُّبلی .» هعم  نوملسملا 

یفّقوت دوبن ، یّجح  هرمع و  دصق  نوچ  نآ ، رد  هک  تفریذپ  تروص  حتف  يارب  وا  یگنج  رفس  نایرج  رد  هّکم  هب  ربمایپ  رفـس  نیموس 
هب ار  هنیدم  مالـسإلاهّجَح ) عادولاهّجَح /(  ماجنا  تهج  ترجه ، مهد  لاس  رد  هک  نیا  ات  تفریذـپن ؛ تروص  مارحا  تهج  یتاقیم  رد 
نآ یحیرـشت  ماکحا  قبط  هک  دوب  یّجح  نیرخآ  نیلّوا و  یمالـسا ، ناراگن  خیرات  ءارآ  قافّتا  هب  جح  نیا  دومرف و  كرت  هّکم  يوس 

.دیدرگ لیمکت  ننس  اب  نآ  یتعیرش  بناوج  دمآ و  ياج  هب 

.یسراف همجرت  ص 1157 ، ج 3 ، كولملا ، لسّرلا و  خیرات  يربط ، - 1
نیملـسم زا  يرامـش  دروآ ....  اـج  هب  ار  هرمع  ياـضق  ترجه  متفه  لاـس  هدـعقلا  يذ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سپ  - » 2

يذ هب  یتـقو  .دوـب  رفن  رازه  ود  هرمع  ياـضق  رد  ناـنآ  رامـش  .دـندش  جراـخ  هرمع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  اـب  هارمه 
رجح نبا  کن : نینچمه  .دـنتفگ » یم  کیبل  يو  اب  نیملـسم  تفگ و  کیبل  تسب و  مارحا  دجـسم  رد  زا  هَّللا  لوسر  دیـسر ، هفیلحلا 

هب ص 424  ج 3 ، هّیوبنلا ، هریّـسلا  ماشه ، نبا  زین : يزاغملا و  باتک  ص 499 ، ج 9 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  ینالقـسع ،
.قاحسا نبا  زا  لقن 
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257 ص :

: دیوگ یم  دناد و  یم  هدعق  يذ  مجنپ  تسیب و  ار  تکرح  زاغآ  ص 172 ،) ج 2 ،  ) يربکلا تاقبط  رد  دعس  نبا 

« .دنتسب مارحا  دندناوخ و  ار  زامن  هفیلحلا  يذ  رد  ناهارمه ، ربمایپ و  »

کلذ ءادر و  رازإ و  نیّیراحص  نیبوث  یف  ًادّرجتم  اًلّجرتم  ًانهّدتم  اًلتغم  هنیدملا  نم  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  جرخف  »
نیّدـلا ناهرب  نب  یلع   (1) ءاـسن .» هعم  جارخإ  نیتعکر و  هفیلحلا  يذـب  رهظلا  یّلـصف  هدـعقلا  يذ  نم  نیقب  لـیل  سمخل  تبـسلا  موی 

: دیوگ یم  یبلح 

؟؟؟ هجحر تسل  سیمخلا  موی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هجورخ - ناک  «و 

هفیلُحلا يذب  مویلا  کلذ  رـصع  یّلـص  نأ  دعب  نهدأ و  لحرت و  نأ  دـعب  ًاراهن  رـشع  هتـس  کلذ  هل و  لالدتـسالا  یف  لاطأ  مهـضعب و 
دّمحم نبرفعج  زا  وا  رامع و  نب  هیواعم  زا  لـقن  هب  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  جـح   » لـصف یفاـکلا ، عورف  رد  ینیلک   (2) نیتعکر .»

: تسا هتفگ 

َكُوتْأَی ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  ِْهیَلَع َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  َّجُحَی  َْمل  َنِینِـس  َرْـشَع  ِهَنیِدَْملِاب  َماَقَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  »
ُّجُحَی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَِأب  ْمِِهتاَوْصَأ  یَلْعَِأب  اُونِّذَُؤی  ْنَأ  َنِینِّذَؤُْملا  َرَمَأَف  ٍقیِمَع  ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  ًالاجِر َو 

ِیف

رد دـش ، جراخ  رهـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سپ  .دنتـسب  مارحا  دـندناوخ و  زامن  هفیلحلا  يذ  رد  ناهارمه  ربمایپ و  - » 1
هدنام زور   5 هبنش ، زور  رد  نیا  تشاد و  نت  هب  ادر  رازا و  ینعی  سابل ؛ ود  تفر و  یم  هدایپ  دوب و  هدز  رطع  دوب و  دونـشخ  هک  یلاح 

124 ج 1 ، کن : درب »...  دوخ  اب  ار  نانز  دناوخ و  هفیلحلا  يذ  رد  تعکر  ود  ار  رهظ  زامن  دوب ، هدعقلا  يذ  هام  نایاپ  هب 
دوب و هدعقلا  يذ  نایاپ  هب  هدنام  زور   6 تسا ، عجرم  اه  یضعب  تیاور  هب  هک  دش  جراخ  هبنش  زور 5  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - » 2
رد ار  زور  نآ  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  دوب و  هدز  رطع  و  دـعب ...  زور  رد 16  دنتفگ  هدروآ و  يدایز  ياه  لالدتسا  رگید  یضعب 

ص 309 ءزج 3 ، هّیبلحلا ، هریسلا  کن : دروآ »....  اج  هب  هفیلحلا  يذ 
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258 ص :

َنیِِعباَت اُوناَک  اَمَّنِإ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّجَِحل  اوُعَمَتْجا  ُباَرْعَْألا َو  ِیلاَوَْعلا َو  ُلْهَأ  َهَنیِدَْملا َو  َرَـضَح  ْنَم  ِِهب  َِملَعَف  اَذَـه  ِهِماَع 
اَّمَلَف ِهَدـْعَْقلا  يِذ  ْنِم  َنیَِقب  ٍَعبْرَأ  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخَف  ُهَنوُعَنْـصَیَف  ًاْئیَـش  ُعَنْـصَی  ْوَأ  ُهَنوـُِعبَّتَی  َنوُرَمْؤـُی َو  اَـم  َنوُرُْظنَی 

ًادِْرفُم َو ِّجَْحلِاب  َمَزَع  َرْهُّظلا َو  ِهِیف  یَّلَصَف  ِهَرَجَّشلا  َْدنِع  يِذَّلا  َدِجْسَْملا  یَتَأ  یَّتَح  َجَرَخ  َُّمث  َلَسَتْغاَف  ُسْمَّشلا  َِتلاَز  ِهَْفیَلُْحلا  يِذ  َیلِإ  یَهَْتنا 
(1) ِلَّوَْألا »...  ِلیِْملا  َْدنِع  ِءاَْدیَْبلا  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  َجَرَخ 

هفْیَلُحْلاوُذ ب :

ریغـصّتلاب هفیلُحلاوذ /  » هک دـنک  یم  حیرـصت  ص 119 ،) « ) هباـط ملاـعم  یف  هباـطملا  مناــغملا   » رد .ق ) .ه  ياّفوتم 817   ) يداـبآزوریف
ام مجعم   » رد يرکب  .تسا و  هتـسناد  هنیزم » دـالب  نم  قیقعلا  قـیقعلا و  نم   » ار هفیلُحلاوذ   (2) مشج .» ینب  هاـیم  نم  وه  و  هنیهجک ... 

، میدق سایقم  رد   (4) ّیبّنلا .» اهنم  مرحأ  دق  هّکم و  قیرط  یلع  هطحم  لّوأ  تناکف  « ؛ تسا هدناوخ  هَفلِح » رَّغصُم   » ار نآ   (3) مجعتسا »
همه دیکأت  هب  تسا و  هدوب  لیم   6 هنیدم ، ات  هقطنم  نیا  هلصاف 

ْنِّذَأ َو  هکدرک : لزان  وا  رب  ّلجو  ّزع  دنوادخ  سپـس  تفرن ، جح  هب  درک و  تماقا  هنیدـم  رد  لاس  هلآ 10  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - » 1
ره زا  رتش ، راوس  هدایپ و  هک  ناوخارف  جـح  يارب  ینعی  ٍقیِمَع ؛ ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  ًالاجِر َو  َكُوتْأَـی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف 
جح هب  لاسما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  دننزب  راج  دنلب  يادـص  اب  هک  داد  روتـسد  نانمؤم  هب  سپ  .دـنیآ  وت  دزن  يرود  هار 

جح و يادا  يارب  دـندش و  رادربخ  دـندوب  اه  هیداب  رد  تاعافترا ، رد  هک  یناسک  نینچمه  دـندوب و  هنیدـم  رد  هک  یناسک  دور ، یم 
یم لمع  دش  یم  هداد  روتـسد  اه  نآ  هب  هک  هچنآ  هب  دندوب و  وریپ  نانآ  .دندومن  یعامتجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اب  هارمه 
دوب هدعقلا  يذ  نایاپ  هب  هدنام  زور  خیرات 4  رد  نیا  دندرک و  یم  مه  اه  نآ  درک ، یم  هک  يراکره  وا  .دنتفر  یم  وا  لابند  دـندرک و 
سپ .دوب  هدومنن  بورغ  دیشروخ  دیسر ، هفیلحلا  يذ  هب  هک  یماگنه  سپ  .دیدرگ  راپسهر  جح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

هب ات  درک  هدرفم  جـح  مزع  دـناوخ و  ار  رهظ  زامن  اـجنآ  رد  دوب و  تخرد  کـیدزن  هک  يدجـسم  هب  هدـش و  جراـخ  درک و  وشتـسش 
.رمع نبا  زا  لقن  هب  حیحص  ملسم ، نینچمه  ص 55 و  ج 5 ، بیذهت ، یسوط ، خیش  کن : دیسر »...  لیم  نیلوا  رانک  ادیبلا ،

ص 1193 ءزج 4 ، یفطصملاراد ،» رابخأب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس  - 2
957 و 1254 صص 954 ، ءزج 3 ، ص 464 و  ءزج 2 ، - 3

« .تسب مارحا  اجنآ  زا  ربمایپ  دوب و  هکم  هار ، نیب  رد  هاگلزنم ، نیتسخن  - » 4
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259 ص :

هرجش هفیلحلاوذ ، ب : .تسا (1) 1 / هدوب  نآ  زا  نایجاح  تاقیم  ناملسم ، ناسانش  خیرات  ناناد و  یفارغج 

ره نایجاح   » هک ییاج  تسا ؛ هتـسناد  هکم  هنیدم - هنایم  رد  نوکـسم  هاگلزنم  لّوا  ار  هقطنم  نیا  حضاو ) نبا  بوقعی /(  یبا  نبدمحا 
رد يرجه  یلعوبا  هتفگ  هب  هک  تسا  ظاحل  نادـب  هرجـش  هب  نآ  ترهـش   (2) .دندرگ » مرُحم  اجنآ  زا  دنوش ، راپـسهر  هنیدـم  زا  هاگ 

ّیبنلا مرحم  اهب  یتلا  هرجـش  یلإ  کـلذ  ضفی  ّمث  تسا ...« : هدیـسر  اـم  تسد  هب  .ق  .ه  نرق 3  زا  هـک  ص 297 ) « ) عضاوملا دیدحت  »
...«.

ملاعم یف  هباطملا  مناغملا   » رد يدابآزوریف  هتـشاد و  مان  هَرُمَـس  دنتـسب ، مارحا  شناراـی  ربماـیپ و  نآ  ياـه  هیاـس  رد  هک  تخرد ، نیا 
: تسا هدرک  دییأت  نینچ  ار  نآ  ص 199 ) « ) هباط

زا لقن  هب  عفان   (3) هنیدملا .» نم  لایمأ  هتـس  یلع  یه  اهنم و  مرحی  هنیدملا و  نم  اهلزنی  ّیبّنلا  ناک  هَرُمَـس  تناک  هفیلحلا و  يذـب  »... 
قرط نکاما  کسانملا و   » ّفلؤم هتخاـس و  مولعم  هفیلحلاوذ  رد  ار  هرجـش  ییاـیفارغج  ّتیعقوم  يرتشیب  لیـصفت  اـب  رمع  نب  هَّللادـبع 

: تسا هدروآ  نینچ  ار  نانآ  هتفگ  ص 425 ،) « ) جحلا

هفیلُحلا و يذـب  يذـّلا  دجـسملا  عضوم  یف  هرجـش  تحت  جـح  نیح  هتجح  یف  رمتعی و  نیح  هفیلُحلا  يذـب  لزنی  ناک  هَّللا  لوسر  ّنا  »
نطب نم  رهظ  اذإف  نادولا  نطب  طبه  هرمع  وأ  جح  وأ  قیرطلا  کلت  یف  ناک  وزغ و  نم  ًاعجار  مدق  اذإ  ناک 

.یگنس پاچ  ص 373 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، - 1
.م ندیل 1891  پاچ  هسیفّنلا ، قالعالا  همیمض : یبرع ، نتم  هحفص 313 ، یسراف و  همجرت  ص 93 ، نادلبلا ،»  » باتک رد  - 2

دورف اجنآ  رد  هکم  زا  ندش  جراخ  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  تخرد  عون  کی  مسا  دوب  هرمـس  .هفیلحلا  يذ  رد  - » 3
« .تسا عقاو  هنیدم  یلیام  هلصاف 6  رد  نآ  .تسب  یم  مارحا  اجنآ  زا  دمآ و  یم 
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260 ص :

یتـلا هرجـشلا  عضوم  تناـک  و  : » تسا هتفگ  هریرهوبا  هک  نیا  (1) و  سّرعف .» هیقرـشلا  يداولا  ریفـش  یلع  یّتلا  ءاحطبلاب  خانأ  يداولا 
هدوب یّلحم  ًاقیقد  هرمـس ، تخرد  هرانک  زاغآ ، رد  هک  دزاـس  یم  مولعم   (2) اهیلإ » یّلصی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - ناک 

و ندرک » مارح  دوخ  رب   » ینعم هب  تغل  رد  مارحا  نوچ  دنتسب و  یم  مارحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  تیاعر  هب  ناناملـسم  هک 
تاقیم هفیلُحلا ، يذ  هقطنم  نیاربانب ، .تسا (3)  هتخودان » هچراپ  هعطق  ود  نتسب  اب  نراقم  هرمع  جح و  رد  لوخد  دصق   » حالطـصا رد 

.تسا مارحا  نتسب  ّلحم  هرجش ، هنیدم و  لها 

: هک تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  يرتشیب  تحارص  اب  ار  تاقیم  نیا  یثیدح  رد  ساّبع  نبا 

اذ یتأ  اّمل  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - ّنا  : » (4) و هفیلحلااذ »...  هنیدملا  لهأل  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - ّتقو  »
تسخن ياهزور  نامه  رد  ناکم  نیا   (5) نیلعن .» دّلق  مدلا و  هنع  طامأ  نمیألا و  مانـسلا  ّقش  یف  هیده  رعـشأ  ّجحلاب و  مرحأ  هفیلحلا 

.دندناوخ هفیلُحلا  يذ  ای  هرجش  دجسم  ار  نآ  رابتعا  نامه  هب  هک  دمآرد  يدجسم  تروص  هب  ربمایپ  تایح  اب  نراقم  و 

تخرد هاگیاج  زا  ًاحیرص  ترجه ، لّوا  هدس  ياه  ههد  رد  مالسا  خیرات  نیتسخن  عبانم 

هفیلحلا يذ  رد  هک  يدجـسم  عـضوم  رد  هفیلحلا  يذ  رد  یتـخرد ، ریز  رد  هرمع  جـح و  ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - » 1
دیآ و یم  دورف  اه  هرد  نایم  رد  دوب ، هرمع  ای  جح و  ماجنا  هار  رد  ای  يا و  هوزغ  زا  تشگزاب  هار  رد  هچنانچ  دـیآ و  یم  دورف  تسا ،

 ...« درک یم  تحارتسا  هدمآ ، دورف  تسا ، عقاو  یقرش  هّرد  هبل  رد  هک  یلیسم  رد  هرد  نایم  زا  ندش  جراخ  ماگنه 
.حیحص يراخب ، ماما  کن : درازگ »...  یم  زامن  نآ  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یتخرد  لحم  - »... 2

ص 105 یعفاش ، بهذم  يامنهار  مالسإلا ، خیش  - 3
ص 339 ج 1 ، دنسم ، لبنح ، نبدمحا  - 4

رد ار  دوخ  ینابرق  رتش  تسب و  یم  مارحا  جح  تهج  اجنآ  رد  تفر ، یم  هفیلحلا  يذ  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - » 5
، یمراد زین : ص 344 و  ذخأم ، نامه  کن : درک و »...  یم  يراج  ار  نآ  نوخ  دومن و  یم  یمخز  نآ  تسار  تمس  ناهوک ، فاکش 

.رکفلاراد پاچ  ساّبع ، نبا  ورمع ، نبا  زا  لقن  هب  جحلا  یف  تیقاوملا  باب  کسانملا ، باتک  ص 30 ، ج 2 ، یمرادلا ، ننس 
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261 ص :

.دنا هدرک  دای  هرجش  دجسم  ناونع  هب  هرمس 

: تسا هتفگ  يدّدعتم  عضاوم  رد  رمع (1)  نبا 

: تسا هدروآ  هریرهوبا   (2) هرجشلا .» دجسم  یف  یّلص  هّکم  یلإ  جرخ  اذإ  ناک  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  تاب  »

یّتلا هرجشلا  عضوم  تناک  اهلبقتسا و  یطسولا  هناوطسالا  یلإ  هرجشلا  دجسم  یف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یّلـص  »
لّوا نرق  رد  هرجش  دجسم  يانب  دوجو  زا  اهنت  هن  یخیرات  تادنتسم  نیا   (3) اهیلإ .» یّلصی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - ناک 

.تسا هتشاد  دّمعت  ناکم  نآ  ندش  دجسم  رب  ًاصخش  دوخ  ربمایپ  هک  تسا  نآ  دّیؤم  لب  دنک ؛ یم  تیاکح  يرجه 

یلع رابآ  هفیلُحلا ، وذ  ب : / 2

رابآ ترهش ، همه  نآ  اب  ناکم ، نآ  هب  اهدعب  ارچ  هک  نیا  تسا و  هرجش  هفیلُحلاوذ و  مان  دراد ، تمدق  تلاصا و  هچنآ  ساسا  نیا  رب 
.تسا یسررب  روخ  رد  لّمأت و  ياج  دنتفگ ، یلع ) رئب  یلع /( 

رس هب  .ق   9 هدس 8 / رد  دوخ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  ص 82 )  ) مناغملا رد  يدابآزوریف 

.حیحص ملسم ، کن : - 1
« .درازگ یم  زامن  هرجش  دجسم  رد  درک و  یم  یباوخ  مین  دیدرگ ، یم  راپسهر  هکم  فرط  هب  هاگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - » 2
ص ج 6 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يراسلاداشرا  ینالطـسق ، ثیدح 659 و  ص 291 ، ج 2 ، دنـسملا ، يدیمح ، ماما  کن : نینچمه 

102
یتخرد ّلحم  اجنآ  .داتـسیا  نآ  يور  هبور  درازگ ، زامن  ینایم  نوتـس  راـنک  رد  هرجـش ، دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - » 3

« .درازگ یم  زامن  نآ  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا 
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262 ص :

هنیدم رد  مزمز  هاچ  حرش  هب  هحفص 172  رد  نوچ  (1) و  ّیلع .»؟ رئب  ّالإ  مویلا  فرعی  يّذلا ال  هفیلُحلاوذ  نیأ  : » دـیوگ یم  هدرب ، یم 
.ق  8 نرق 7 / رد  هک  یندم ، خّروم  يرطم  (2) و  ّیلع »...  رئب  یلإ  کلاسلا  نیع  یلع  هنیدملاب  رئب  مزمز ، : » دیوگ یم  دسر ، یم 

: هک تسا  هدروآ  نینچ  ار  شا  هتفگ  ایقس  هاچ  حرش  نمض  وا  باتک  زا  يدوهمس  هدومن و  ار  هدارا  نیمه  هدرب ، یم  رس  هب 

« برعلا هریزج  هفـص   » دـننام رت ؛ یمیدـق  راـثآ  هّتبلا   (3) مّرحملا .» یف  ّیلع  رئب  یلإ  کـلاسلا  راـسی  یلع  اـقنلا  هـلزنم  رخآ  یف  اــّمنإ  »
لوط رد  یلع  رابآ  هب  هفیلُحلاوذ  ترهـش  همه ، نیا  اب  دـنا ؛ هدربن  یلع » راـبآ   » زا یماـن  جـحلا ،» قرط  نکاـما  کـسانم و   » ینادْـمَه و

.تسا هدش  هظحالم  هدید و  تاّرک  هب  ناگدنهوژپ  راثآ  نایم  رد  خیرات و 

یم ًاحیرص  يدّدعتم  دراوم  رد   (4) تسا ، هدومن  فیصوت  ار  .ق  لاس 1303  هنیدم  هک  هرّونملا » هنیدملا  فصو   » رد یـسوم  نب  یلع 
: دراگن

(6) ّیلع » رابآب  نآلا  فورعملا  هفیلحلا  يذ  یف  سّرعملا  دجـسم  هرجـشلا و  دجـسم  اهیفف   » (5) ّیلع » رئبب  نـآلا  هفورعملا  هفیلحلا  وذ  »
(7) تاقیملا .» لحم  ینعی  یلع ؛ رابآ  نم  دتمم  دوسأ  لبج  ریعف  مرح ، روث  یلإ  ریع  نم  رشبلادّیس  هیف  لاق  »

»؟ یلع هاچ  مان  هب  رگم  دوش  یمن  هتخانش  هزورما  هک  تساجک  هفیلحلاوذ  - » 1
« .تسا مالسلا ، هیلع  یلع  هاچ  فرط  هب  هک  یهار  تسار  تمس  رد  هنیدم ، رد  تسا  یهاچ  مزمز ، - » 2

افولا ءافو  کن : .دـشاب » یم  مرحملا  رد  یلع  هاـچ  فرط  هب  هک  یهار  پچ  تمـس  رد  تسا ، اـقنلا  شهاـگلزنم  نیرخآ  رد  هکلب  - » 3
ص 973 ج 3 ، یفطصملاراد ، رابخأب 

.م ضایر 1972  رساجلا ، دمح  هنیدملا ، خیرات  یف  لئاسر  - 4
26 ص 8 ، کن : - 5

ص 16 کن : .دراد » ترهش  یلع  ياه  هاچ  مان  هب  نونکا  هک  سرعملا  دجسم  تسا و  هرجشلا  دجسم  هفیلحلا ، يذ  رد  - » 6
لحم ینعی  یلع ؛ ياـه  هاـچ  لـحم  زا  هک  تسا  یهایـس  هوک  ریع  اـما  .روث  اـت  ریع  زا  تسا : هدومرف  نآ  هراـب  رد  تیرـشب  رورـس  - » 7

ص 175 هّیزاجحلا ، هلحر  ینونتب ، نینچمه : ص 30 و  کن : .دراد » دادتما  هدش و  هدیشک  تاقیم 
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263 ص :

: دسیون یم  هدرمش ، رب  ار  ندوب  فدارتم  نیمه  هرّونملا » هنیدملا  خیرات  نم  لوصف   » رد زین  ظفاح  یلع 

يایفارغج خیرات و  مّلسم  داتسا  رـساجلادمح   (1) مویلا .» ءامـسألا  هذه  ّلکب  فرعت  .مرحملاو  اسحلا  ّیلع و  رابآ  هفیلحلاوذ ، یّمـست  »
: تسا هتفگ  رد ص 458  هدومن ، همیمض  مناغملا »  » هدش حیحصت  نتم  همتاخ  رد  هک  یتسویپ  نمض  برعلا ، هریزج  میدق 

يداو نم  یبرغلا  بناجلا  یلع  مرحملاب  ءاسحلاب و  ّیلع و  رایبأب  نآلا  فورعملا  هفیلحلا  يذ  یف  .هکم  قیرط  قرش  عقی  هرجش  دجسم  »
« کسانملا  » بحاص تسا و  هدوب  يدّدعتم  ياه  هاچ  هرجـش ، دجـسم  ترواجم  رد  هفیلُحلاوذ و  هقطنم  رد  دیدرت  نودب   (2) قیقعلا .»
رد هک  دنا  هتفگ  ًاحیرـص  زاجح ، يایفارغج  خـیرات و  ناّفلؤم  رگید  دـننام  ص 177 ) « ) هسیفّنلا قـالعألا   » رد هتـسر  نبا  و  (ص 428 )

ار دوخ  ندـش ، مرُحم  زا  لبق  هفیلُحلا و  يذ  ياه  هاچ  زا  یکی  هرانک  رد  مالـسا  ربمایپ  و  ریثک » هیف  ءاملا  و  « » رابآ هّدـع  اهب   » هفیلُحلاوذ
راد رابخأب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس   (4) هفیلحلا .» يذ  رئب  نم  لسغلا  هب  أدبی  نأ  : » هک دـیاب  ناملـسم  دنا (3) و  هداد  لسغ  وشتسش و 

: هک هدروآ  ار  هعامج  نبزعلا  هتفگ  ص 1195 ) « ) یفطصملا

نب ّیلع  یلإ  اهنوبسنی  ّیلع و  رئب  ماوعلا  اهیّمست  یّتلا  رئبلا  هفیلُحلا  يذب  »

ص کن : .دوش » یم  هتخانـش  اه  مان  نیا  همه  اب  هزورما  دوش و  یم  هدـیمان  مرحملا  اـسحلا و  یلع ، ياـه  هاـچ  هفیلحلاوذ - ماـنب - - » 1
ص 303 ص 282 ، ص 257 ، ، 140

مرحملا ءاـسحلا و  یلع و  ياـه  هاـچ  ماـن  هب  نونکا  هک  هفیلحلا  يذ  رد  .تسا  عـقاو  هکم  هداـج  قرـش  تمـس  رد  هرجـش  دجـسم  - » 2
« .تسا عقاو  قیقعلا  يداو  قیقع  هّرد  برغ  تمس  رد  دراد و  ترهش 

.یبنلا ّجح  باب  یفاکلا ، عورف  دمحم ، نبرفعج  ثیدح  - 3
.هحفص نامه  کسانملا ، - 4
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264 ص :

اهب يری  ملعلا و ال  لهأ  دـنع  هفورعم  ریغ  هیلإ  اهتبـسن  بذـک و  وه  اهب و  ّنجلا  لـتاق  ّهنأ  مهّنظل  هنع  یلاـعت  هَّللا - یـضر  بلاـط - یبأ 
رب .تسا (2)  .ق ) .ه  ياّفوتم 819   ) رکب یبا  نب  دـمحم  نامه  ًارهاظ  هعاـمج ، نبزعلا   (1) هلهجلا .» ضعب  لعفی  امک  هریغ  ـال  رجح و 

بلاط یبا  نب  یلع  دـنا : هتفگ  هک  تسا  هعقاو  نیا  هب  تبـسن  مدرم  رواب  هب  طوبرم  یلع » هاچ   » هب هفیلُحلاوذ  ترهـش  دنـس ، نیا  ساسا 
.دنا نالهاج  شناگدننک  رواب  تسا و  غورد  ربخ  نیا  يدوهمس ، هدیقع  هب  .تسا  هتشک  ار  یّنج  روبزم  هاچ  رد 

رئب  » حرش لیذ  دوخ  يدوهمس  هک  تسا  لّمأت  ياج  تسا و  هدمآ  ملعلا  تاذ  هاچ  دروم  رد  یهاچ  نینچ  هروطسا  يربخ و  نینچ  هّتبلا 
: هک هدروآ  ار  رواب  نیمه  ملعلا » تاذ 

قحلی داکی ال  اشرلا  دـعب  هیهانتم  رئب  یه  اهب و  ّنجلا  لتاق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنأ  لاقی : .ءاحورلا  هاجت  ملعلا  تاذ  رئب  »
یلع تسد  هب  نآ  رد  ّنج  ندش  هتـشک  یلع و  رئب  دروم  رد  هچنآ  هک  دنک  یم  دییأت  ص 44 ) « ) مناغملا  » رد يدابآزوریف   (3) اهرعق .»

.تسا ءاحورلا » هاجتاب  ءارفصلا  هنیدم و  نیب  : » هک تسا  ملعلا  تاذ  رئب  هب  طوبرم  هدش ، هتفگ  نم  هب  مالسلا  هیلع 

رد ردب  عباوت  زا  کچوک  يا  هدـکهد  ءاحور  تسا و  نآ  عباوت  زا  ردـب  هک  تسا  يا  هدرتسگ  يداو  ملاسونب ،»  » تسیز لحم  ءارفص ،
.دشاب (4) یم  هرّونم » هنیدم  هراما  »

یم تبـسن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  نآ  دـنمان و  یم  یلع  هاچ  ار  نآ  سانلا  ماوع  هک  تسا  یهاـچ  هفیلحلا  يذ  رد  - » 1
ترهش و ملع  لها  دزن  يو ، هب  نآ  نداد  تبسن  تسا و  غورد  نیا  دیگنج و  اه  نج  اب  اجنآ  رد  یلع  هک  دنرب  یم  نامگ  نوچ  دنهد ،

« .دنزادنا یمن  نآ  رد  يرگید  یش ء  ای  گنس و  نادان ، يا  هدع  هدرک  فالخ  رب  درادن و  يرابتعا 
هداعّسلا 1348 پاچ  ص 147 ، ج 1 ، علاطلا ، ردبلا  یناکوش ، - 2

هدـیگنج اه  نج  اب  اجنآ  رد  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دوش  یم  هتفگ  .دراد  رارق  ءاحورلا  يور  هبور  ملعلا  تاذ  هاـچ  - » 3
، هّیمیت نبا  ص 1139 و  افولاءافو ، کن : .دیـسر » نآ  رعق  هب  ناوتن  دـیاش  دراد و  رارق  یـشرلا  زا  دـعب  يدوگ ، رظن  زا  هاچ  نآ  تسا و 

.توریب .م   1980 رکفلاراد ، پاچ  ص 310 ، ج 1 ، يواتف ، هعومجم 
ص 847 ز ،» ر -  » دلج دالبلل ، یفارغجلا  مجعملا  رساجلا ، دمح  - 4
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265 ص :

لالخ رد  شزاجح  همانرفس  رد  ص 167 ،)  ) هلحرلا رد  حاّیس  ریبج  نبا  .تسا  مّلسم  خیرات ، لوط  رد  ءاحور  رد  یهاچ  نینچ  ترهش 
: دسیون یم  هدرک ، دای  هاچ  نیا  زا  ار  دوخ  تادهاشم  .ق  .ه  ات 581  ياه 578  لاس 

رئبلا ءاحورلاب و  ًاضیأ  فرعت  اهب و  ّنجلا  لتاق  هنع - هَّللا  یـضر  بلاط - یبأ  نب  ّیلع  ّنأ  لاقی  ملعلا و  تاذ  رئبب  نیلئاق  نیحیرم  انلزنف  »
هفیلُحلاوذ و ياه  هاچ  هب  يا  هروطـسا  نینچ  باستنا  نیارباـنب ،  (1) هنیعم .» یه  اهرعق و  قحلی  داکی  ال  اشرلا ، دـعب  هیهانتم  هروکذـملا 

: دوش هتفگ  هک  نآ  رگم  .دشاب  یم  لّمأت  روخ  رد  نتسناد ، یلع  رابآ  هیمست  هجو  ار  نآ  هرجش و  دجسم  ترواجم  رد 

يرگید ینید  یخیرات - لیالد  ای  و  تسا ! هدـش  رارکت  زین  هفیلُحلاوذ  ياـه  هاـچ  رد  هدوب ، ءاـحورلا  رد  هک  روطناـمه  يا  هعقاو  نینچ 
.تسا هدوبن  یسرتسد  عبانم  نادب  ار  ریقح  هنافّسأتم  هک  دراد 

رد هک  رـصبتسملا » خـیرات   » ّفلؤم .ق و  نرق 7  ثّدـحم  خّروـم و  .ق ) .ه   690 / 601 بوقعی ، نب  فسوی  نیّدـلا  لامج   ) رواـجم نبا 
ياـه فیـصوت  دور و  یم  رامـش  هب  یّمهم  رایـسب  ذـخأم  متفه  هدـس  ِیبونج  یبرغ و  ناتـسبرع  موـسر  بادآ و  اـیفارغج و  خـیرات و 

تسا و هدرک  دای  نآ  فارطا  رد  مدرم  دیاقع  موسر و  ملعلا و  تاذ  رئب  زا  هدومن ، زاغآ  هنیدم  فارطا  لامـش و  زا  ار  دوخ  ییایفارغج 
ییاه نیمز  هلمج  زا  هرجـش  ریقح ، هدـیقع  هب  .تسا (2)  هدرب  مان  رئبلا » هذـه  لوح   » تاـفارخ ناونع  هب  موسر  دـیاقع و  نیا  زا  ًاـتیاهن 

نآ يدابآزوریف  هک  دمحم  نبرفعج  هتفگ  ساسا  رب  .دومن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لویت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا 
رد ار 

هدیگنج اه  نج  اب  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  نب  یلع  هک  دوش  یم  هتفگ  میدش و  هدایپ  ملعلا  تاذ  هاچ  رد  دونشخ  تحار و  - » 1
تفای تسد  نآ  رعق  هب  درادن  ناکما  دراد و  رارق  یـشرلا  زا  دـعب  يدوگ  رظن  زا  روبزم  هاچ  تسا ، فورعم  زین  ءاحورلا  مان  هب  تسا و 

« .تسا ینیعم  هاچ  و 
، یلکرز زین : و  ءزج  .م 2  ندـیل 1936  ندـع ، رغث  خـیرات  همرحموبا ، نینچمه : .م  ندـیل 1951  رـصبتسملا ، خـیرات  رواجم ، نبا  - 2

.رواجم نبا  هیمالسإلا ، فراعملا  هرئاد  ص 341 و :.: ج 9 ، مالعالا ،
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: هک تسا  مّلسم  هدروآ ، ( 318 صص 440 ، « ) مناغملا »

يزرواشک قطانم  زا  هرجـش  هقطنم  نیا ، ربانب   (1) هرجـشلا .» سیق و  رئب  نیریقفلا و  نیـضرأ  عبرأ  هنع - هَّللا  یـضر  ًاّیلع - ّیبّنلا  عطقأ  »
ریغ دناوت  یمن  یلع  رابآ  ترهـش  دـماجنیب و  عرازم  يرایبآ  هب  هک  دوب  هدز  ییاه  هاچ  اجنآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیدرت  یب  هدوب و 

.دشاب هتشاد  يرگید  ییایفارغج  یخیرات - لیلد  دنتسُم ، نیا  زا 

هرجش دجسم  يانب  پ :

ياه ههد  نامه  رد  هفیلحلاوذ ) دجـسم  هرجـشلا /(  دجـسم  هک  ددرگ  یم  مولعم  ب  فلا / شخب  ود  تادنتـسُم  عبانم و  هب  هعجارم  اـب 
.دوب هدمآ  رد  نّیعم  ییانب  صّخشم و  تروص  هب  یمالسا ، خیرات  تسخن 

هتـشون ای  و  مالـسلا و ...  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نبرفعج  ماما  کلام و  نب  سنا  رمع ، نبا  زا  هدش  هدروآ  تادنتـسم  ثیداحا و  رب  لّمأت 
يدجسم ناونع  هب  هرمس  تخرد  ناکم  رد  هدش  انب  ِنامتخاس  يامن  انب و  زا  ینشور  هب  ناسانش ، ثیدح  مالک  قایس  ناخّروم و  ياه 

.دنک یم  تیاکح  روهشم 

صوصخ رد  تسا ، هدش  فیلأت  يرجه  موس  نرق  رد  ًامّلسم  هک  ص 428 ،) ، ) هریزجلا ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و  باتک 
: هک دنک  یم  دای  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  ود  يانب  زا  هفیلُحلاوذ ،

(2) ءادیبلا .» دعصم  نود  وه  سّرعملا و  دجسم  رخآلا  دعصملا و  نیمی  یلع  وه  هنم و  ساّنلا  مرحی  يّذلا  ریبکلا  دجسملا  »

 ...«. هرجشلا سیق و  هاچ  نیریقفلا و  زا  تسا  ترابع  هک  دیشخب  یلع  هب  نیمز  هعطق  راهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 1
هک تسا  سرعملا  دجسم  يرگید  تسا و  دعصملا  تسار  تمسق  رد  دندنب و  یم  مارحا  اجنآ  زا  مدرم  هک  تسا  یگرزب  دجسم  - » 2

« .تسا ادیبلا  دعصم  ياوس  نآ 
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مارحلا هَّللا  تیب  یندم  نارئاز  مارحا  ّلحم  هک  هرجـش - دجـسم  موس ، نرق  رد  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  ریبکلا » دجـسملا   » رب دـیکأت 
.تسا هدوب  گرزب  ینامتخاس  ياراد  هدوب -

: دنک یم  فصو  نینچ  ار  هفیلُحلاوذ  دجسم  يانب  .ق  .ه   581 ياه 578 / لاس  هنایم  رد  ریبج  نبا 

(1) دوب .» هفیلُحلا  يذ  دجسم  عفترم  دیفس و  هرانم  تشگ ، رهاظ  ام  نامـشچ  ربارب  رد  هک  يزیچ  لّوا  میدیـسر ، قیقع  يداو  هب  نوچ  »
: دیوگ یم  هدمآ ، لئان  هرجش  دجسم  رادید  هب  .ق  .ه   726 ياه 725 / لاس  رد  هک  مه  حاّیس  هطوطب  نبا 

لحم نیا  .میدمآ  دورف  هتـسب ، مارحا  ياجنآ  زا  ربمغیپ  هک  هفیلُحلا  يذ  دجـسم  یکیدزن  رد  میدرک و  تکرح  هّکم  مزع  هب  هنیدم  زا  »
يدّدعتم دراوم  رد  يدوهمس  ياه  هتـشون  هب  هعجارم   (2) دندنب .» یم  مارحا  اج  نآ  رد  هنیدـم  هار  زا  جاجح  هک  تسا  يّدـح  نیرخآ 

ور .ق  ياّفوتُم 741  و  هرجهلا » تسنآ  امب  فیرعتلا   » بحاص يرطم »  » تایح نامز  رد  دجـسم  يانب  هک  دهد  یم  ناشن  افولا » ءافو   » زا
یبوخ هب  هک  دنک  یم  یفیـصوت  .ق  .ه  ياه 800  لاس  رد  دجـسم  يانب  زا  هباطملا » مناغملا   » رد يداـبآزوریف  دوب و  هداـهن  یناریو  هب 

: دسیون یم  يو  .تسا  يرجه  متشه  هدس  همین  زا  دجسم  يانب  یناریو  همادا  هدنهد  ناشن 

«. همکارتم هراجح  و  نارادجلا ؟؟؟ ضعب  ّالإ  قبی  مل  «و 

: دسیون یم  شباتک  هحفص 1004  رد  اه  یناریو  نیا  حرش  زا  سپ  .ق ) .ه  ياّفوتم 911   ) يدوهمس

: دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  ار  هرجش  دجسم  دوب ، هدش  میقم  هنیدم  رد  لاس 861  رد  هک  نیدلا ، نیز  مان  هب  رصم  لاجر  زا  یکی 

ص 167 ریبج ، نبا  هلحر  - 1
.یسراف همجرت  ص 116 ، هطوطب ، نبا  همانرفس  - 2
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ماشلا برغملا و  قرـشملا و  نم  تاجرد  ثالث  هل  لعج  هلاح و  یلع  قاب  یبرغلا  نکرلا  یف  هرانملا  عضوم  میدقلا و  هساسأ  یلع  هانب  »
.همادهنال رثأ  لّوألا  هبارحمل  دجوی  مل  باودلا و  نع  ًاظفح  هعفترم  هجرد  اهنم  ههج  ّلک  یف 

ءاقستسالا و دیری  نم  اهیلع  لزنی  كانه  رابآلل  یّتلا  جردلا  ًاضیأ  ذختا  کلذک و  ناک  هّلعل  هلبقلا و  رادج  طسو  یف  بارحملا  لعجف 
رد یـسوم  نـب  یلع   (1) کـلذ .» لـثم  برغملا  یلإ  قرـشملا  نمو  ًاـعارذ  نوسمخو  ناـنثا  ماـشلا  یلإ  هلبقلا  نم  دجـسملا  اذـه  لوط 

یناملسم هک  نیا  ات  دوب ؛ هتشگ  هناریو  هرجش  دجسم  .ق  .ه  نرق 11  رخاوا  رد  هک  دنک  یم  زاربا  ص 16 ،) « ) هرّونملا هنیدملا  فصو  »
رّـسیم رما  نیا  ینامثع  تلود  زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  دریگ و  یم  نآ  دّدجم  يزاسزاب  هب  میمـصت  .ق  لاس 1090  رد  ناتسودنه  لها 

.ددرگ یم 

: تسا هدرک  دای  نینچ  .ق  .ه   1303 ياه 1302 / لاس  رد  دجسم  يانب  زا  یناهارف  نیسح  ازریم 

ندـناوخ زامن  دجـسم و  تلیـضف  رد  یثیدـح  نآ  نایم  رد  تسا و  قاط  نآ  فرط  کی  هک  تسا  یکچوک  دجـسم  هرجـش ، دجـسم  »
یبّنلادجسم ینامتخاس  حرط  يارجا  اب  نامزمه  رگید و  راب  یناریو ، زا  سپ  انب  نیا   (2) .دنا » هتشون  اجنآ  رد  یهانپ  تلاسر  ترضح 

انب يا  هسردم  نآ ، ترواجم  رد  نایبصلا » رورس  دّمحم  خیش   » دیدرگ و نامتخاس  دیدجت  يدوعـس ، هاشداپ  زیزعلادبع ، کلم  طسوت 
.دومن (3)

هـس نآ ، يارب  تسا و  یقاب  هیلوا  تروص  نامه  هب  نآ  یبرغ  هشوگ  رد  هرانم  لحم  تخاس و  نآ  یمیدـق  یپ  هدولاـش  رب  ار  نآ  - » 1
ار نآ  نایاپراهچ  لباقم  رد  ات  دراد  دوجو  دـنلب  هلپ  کی  نآ  زا  تمـس  ره  رد  .تشاذـگ  لامـش  ماـش  برغ و  قرـش و  تمـس  زا  هلپ 
هک داد  رارق  هلبق  راوید  طـسو  رد  ار  بارحم  سپ  .تسا  هدـیدرگ  مودـعم  هک  اریز  دـنامن ؛ يرثا  نآ  هیلوا  بارحم  زا  دـیامن و  ظـفح 

دنیامن شطع  عفر  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ات  تخاس  اجنآ  ياه  هاچ  يارب  هک  ییاه  هلپ  نینچمه  .تسا و  هدوب  تروص  نیدـب  دـیاش 
« .تسا هزادنا  نیمه  هب  نآ ، برغ  هب  قرش  زا  عرذ و   52 ماش ، ات  هلبق  تمس  زا  دجسم  نیا  لوط  .دنورب  نییاپ  نآ  زا 

ص 270 همانرفس ، - 2
ص 142 هرّونملا ، هنیدملا  خیرات  نم  لوصف  ظفاح ، یلع  - 3
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ماکحتسا نآ  يانب  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دیامن ، هّیهت  هنیدم  یمیدق  ناساّکع  زا  تسناوت  تمحز  هب  ریقح  ّفلؤم  هک  يریوصت 
.تسا هداهن  یناریو  هبور  یهاتوک  نامز  رد  هتشادن و  يرامعم  رد  یّصاخ  تفارظ  ای 

ییون حرط  صوصخ  نیا  رد  دومن و  هرجـش  دجـسم  يّدج  يانب  دیدجت  هب  میمـصت  ناتـسبرع ، ّجـح  فاقوا و  ترازو  ریخا ، ههد  رد 
.دندنکفا

رد یلو  دوب ؛ هدیـسرن  نایاپ  هب  نآ  یجراخ  ياـمن  ناـمتخاس و  ياـنب  زونه  مدـمآ ، لـئان  دجـسم  رادـید  هب  هک  .ق  .ه  لاس 1395  رد 
َّمهّللا ْکیََّبل ، : » نارئاز دایرف  اب  مأوت  دجـسم ، تبیهرپ  يانب  مدومن ، ادیپ  هرجـش  دجـسم  رد  ار  ندش  مرُحم  قیفوت  هک  .ق  نابعش 1398 

.دوب هدیشخب  یّصاخ  يونعم  هوکش  تاقیم - نیمزرس  نآ  هفیلُحلاوذ - ياضف  هب  کیََّبل »

12 - 3 12 ؛ - 2 12 ؛ - 1 ياه -: هرکیپ  کن :
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سَّرَعُم دجسم  مهدزیس : لصف 

هراشا

رفاسم لوزن  ار  نآ  ص 206 ) ج 3 ،  ) هیاهّنلا رد  ریثا  نبا  .تسا  هدـش  هتفرگ  رفاسم  باوخ  ياـنعم  هب  سرُّعت ، زا  ناـکم و  مسا  سَّرَعُم ،
.دناد یم  سرعت  ناکم  ینعی  بش ؛ رخآ  رد 

ثلث ود  رد  هار  ندومیپ  زا  سپ  هک  دـناد  یم  يرفاسم  باوخ  لـحم  ار  سَّرعم » (، » ص 155 ج 5 ،  ) نادـلبلا مجعم  رد  يومح  توقای 
یم یپ  دصقم  يوس  هب  ار  تکرح  فیفخ ، یباوخ  زا  سپ  دریگ و  یم  لزنم  بش  رخآ  ثلث  حبص و  ياه  یکیدزن  رد  بش ، تسخن 

.دریگ

دیدـشت حـتف و  ّمث  ّمضب   » ار سرعم »  » بارعا هک  نآ  زا  سپ  ص 386 ،)  ) هباط ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  رد  يدابآزوریف  نیّدـلادجم 
: دسیون یم  دناوخ ، یم  هحوتفملا » ءاّرلا 

هب ار  سّرعت  (1) و  اهریغ » وأ  هازغل  لحری  ّمث  َهبرق  سّرعی  هَّللا  لوسر  ناـک  هنیدـملا ، نم  لاـیمأ  هّتـس  یلع  هفیلحلا  يذ  دجـسمل  مسا  »
: دنک یم  فیرعت  نینچ  رابتعا  نیمه 

(2) هدصق .» ههجل  حبصلا  راجفنا  عم  روثی  ّمث  هفیفخ  همون  مان  رحسلا  تقو  ناک  اذإف  هجالدا  دعب  رفاسملا  همون  »

درک و یم  تحارتسا  نآ  یکیدزن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هنیدـم ، یلیاـم  رد 6  هفیلحلا  يذ  دجـسم  يارب  تسا  یمان  - » 1
« .دیدرگ یم  راپسهر  هریغ  ای  هوزغ و  يارب  اجنآ  زا  سپس 

دصقم راپسهر  هتساخرب  حبص  عولط  اب  سپس  هدرک  یکبس  باوخ  دوب  رحس  ماگنه  هچنانچ  وا ، يور  بش  زا  سپ  رفاسم  باوخ  - » 2
« .دوش یم  دوخ 
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: دنک یم  حیرصت  هفیلحلاوذ ، ّتیعقوم  هب  هراشا  نمض  مجعتسا  ام  مجعم  رد  يرکبلا 

يداولا نطب  نم  رهظ  اذإف  يداولا  نطب  طبه  ًاعجار  مدق  اذإف  مویلا  هفیلحلا  يذب  يّذلا  دجـسملا  عضوم  یف  هرجـش  تحت  لزنی  ناک  «و 
فیرعت زا  سپ   (2) نیرحبلا » عمجم   » رد یحیرط  نیّدلارخف   (1) حبصی .» یتح  سّرعف  هیقرشلا ، رادلا  ریفـش  یلع  یّتلا  ءاحطبلاب  خانأ 

ّمث هیف  حبـصلا  یّلـص  هیف و  سرع   » ربمایپ اریز  دـناد ؛ یم  هفیلحلا  يذ  رد  یناکم  مان  سیرعت و  ناـکم  ار  سّرعم  سیرعت ، يوغل  ياـه 
تاحیرـصت رد  ناکم  نیا   (3) هیف .» یّلـصی  هیف و  سرعی  ناـک  هَّللا  لوـسر  ّنإـف  ّیبـنلا  سرعم  تأـف  هفیلحلااذ  تیتأ  اذإ  هـیف  لـحر و 

بحتـسا هب  لزن  ّهنأ  ثیح  ّیبنلا و  دجـسم  عضوملا  اذـه  و  « ؛ دراد ياج  هرجـش  دجـسم  کیدزن  هنیدـم و  یخـسرف  کـی  رد  یحیرُط 
مولعم ناملسم ، نایتفم  راثآ  رد  جردنم  جح  باتک  حورش  ثیدح و  مهم  عبانم  یـسررب  زا  سپ   (4) .ًاراهن » وأ  اًلیل  هطم ؟؟؟ هب  لوزنلا 

دنتـسه و هّکم  مزاع  هرمع  جح و  دصق  هب  هنیدم  زا  هک  ینارئاز  لوزن  هکلب  تسا ؛ سّدـقم  یناکم  اهنت  هن  سّرعم  دجـسم  هک  دـیدرگ 
نرق رد  یلو  دـنا ؛ هداد  مالک  طسب  سّرعملاب » لوزنلا  بابحتـسا  یف   » لیذ رد  یهقف  عبانم  و  هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم  نآ ، رد  فّقوت 
زاجح رد  یّتح  دنا و  هدادـن  یناشن  نآ  زا  ای  هدـشن و  يا  هراشا  ای  یبن  سّرعُم  رد  سیرعت  هب  نیقیرف ، یهقف  راثآ  زا  کی  چـیه  رد  ام ،
لـسن ًاصوصخ - دجن - زاجح و  و  ًامومع - برع - ناخّروم  زا  کیمداکآ  ياه  شرازگ  یخیرات و  ياه  شهوژپ  دودعم  يانثتـسا  هب 

نانآ زا  زورما 

هرهاق 1947 اقّسلا ، یفطصم  پاچ  ص 464 ، یناث ، ءزج  - 1
.یگنس پاچ  ص 308 ، - 2

یبّنلا سرعم  رد  يدش ، هفیلحلا  يذ  راپسهر  هچنانچ  تشگ و  راپسهر  سپـس  دناوخ و  ار  حبـص  زامن  درک و  تحارتسا  اجنآ  رد  - » 3
یم زاـمن  درک و  یم  تحارتـسا  اـجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نوـچ  ورب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگتحارتسا  هب 

« .دناوخ
« .دیآ دورف  اجنآ  رد  زور  ای  بش  تشاد  تسود  ربمایپ  نوچ  .تسا  ربمایپ  دجسم  عضاوم  اهنیا  - » 4
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.دنا هدنام  ربخ  یب 

: دیدرگ ور  هبور  عوضوم  هس  اب  دوخ  ياه  شواک  شهوژپ و  رد  ریقح  ساسا ، نیا  رب 

سیرعت یهقف  عبانم  . 1

سیرعت ناکم  تخانش  ییایفارغج  عبانم  . 2

سّرعملا ینونک  ناکم  . 3

یهقف عبانم  فلا :

هدرک تبث  نینچ  سّرعم  سیرعت و  هراب  رد  ار  ربمایپ  تیب  لها  ياه  هتفگ  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  سّرعم   » باب جـحلا »  » لصف رد 
: دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبعوبا  زا  لقن  هب  رامع  نب  هیواعم   (1) دنا :

هیلع و هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  َسَّرَعُم  ِْتئاَف  َهَّکَم  ْنِم  ِهَنیِدَْملا  َیلِإ  ٌعِجاَر  َْتنَأ  ِهَْفیَلُْحلا َو  يِذ  َیلِإ  َْتیَهَْتنا  ِهَنیِدَْملا َو  َیلِإ  َهَّکَم  ْنِم  َْتفَرَْصنا  اَذِإ  »
یلـص ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  اًلِیلَق  ِهِیف  ْلِْزناَف  ٍَهبُوتْکَم  ٍهاَلَـص  ِْتقَو  ِْریَغ  ِیف  َناَک  ْنِإ  ِهِیف َو  ِّلَصَف  ٍهَِلفاَن  ْوَأ  ٍَهبُوتْکَم  ٍهالَـص  ِْتقَو  ِیف  َْتنُک  ْنِإَـف  هلآ 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  هب  دیوگ : یم  مساق  نب  دّمحم   (2) ِهِیف .» یِّلَُصی  ِهِیف َو  ُسِّرَُعی  َناَک  ْدَق  هلآ  هیلع و  هللا 

(3) ِْهَیلِإ .» اَنْعَجَرَف  ِْهَیلِإ ، اوُعِجْرَت  ْنَأ  َُّدب  َال  َلاَقَف : َسَّرَعُْملا  ِلِْزنَی  َْمل  اَِنب َو  َّرَم  اََنلاَّمَج  َّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  »

.یفجن مالکلارهاوج  جحلا  یلماع و  ّرح  خیش  هعیّشلا  لئاسو  زا  رازملا ، « ؛ باب 19 بیذهت ، یسوط ، خیش  یفاک ؛ عورف  ینیلک ، - 1
هنیدم هب  هکم  زا  تشگزاب  هار  رد  يدیـسر و  هفیلحلا  يذ  هب  يدش و  راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  هاگره  تفگ : هَّللادـبع  وبا  - » 2

زا ریغ  رد  رگا  رازگب و  زامن  اجنآ  يدوب ، هلفان  اـی  بجاو و  زاـمن  تقو  رد  هچناـنچ  ورب و  ربماـیپ  هاـگتحارتسا  یبنلا  سّرعم  هب  يدوب ،
زامن درک و  یم  تحارتسا  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  يآ ؛ دورف  یمک  تدم  يارب  اجنآ  رد  يدوب ، بجاو  زامن  نامز 

« .دناوخ یم 
هب تسا  مزال  امـش  رب  داد  خساپ  .دشن  هدایپ  سرعم  رد  تشذـگ و  اجنیا  زا  ام  هارمه  نابرتش  موش ، وت  يادـف  متفگ : نسحلاوبا  هب  - » 3

« .متشگزاب اجنآ  هب  سپ  دیدرگزاب  اجنآ 
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273 ص :

: دنک یم  تیاور  لاّضف  نبا 

َسَّرَع َو ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ِْلیَضُْفلا  ِْنب  ِمِساَْقلا  ُْنبا  اَنَرَبْخَأَف  اَنْسَّرَع  ْنُکَن  َْمل  اَّنِإ  ُعَمْـسَن  ُنَْحن  مالـسلا َو  هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ٍطاَبْـسَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  »
؟ ُعَنْصَن ْیَش ٍء  َّيَأَف  اَنْسَّرَعَف  اَْنفَرَْصنا  اَّنِإَف  َُهل  َلاَقَف  ْمَعَن  َلاَقَف  ِهِیف  ُسِّرَُعیَف  ِسَّرَعُْملا  َیلِإ  ِدْوَْعلِاب  ُهَتْرَمَأَف  ََکلَأَس  ُهَّنَأ 

ٍهاَلَـص ِْتقَو  ِْریَغ  ِیف  ِِهب  َّرَم  ْنِإَـف  ٌدَّمَُحم : َُهل  َلاَـقَف  ِهِیف  ِهَمَتَْعلا  َدـَْعب  یِّلَُـصی  مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َناَـک  ُعِجَطْـضَت َو  ِهِیف َو  یِّلَُـصت  َلاَـق :
َنَسَْحلا َّنِإَف  ِفاَوَّطلا ، ِیَتَعْکَر  ِیف  اَّلِإ  اَذَه  ِیف  َصِّخُر  اَم  َلاَقَف : اَذ ، ْنَع  مالسلا  امهیلع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : ِرْـصَْعلا ، َدَْعب  َلاَق : ٍَهبُوتْکَم ،

: دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  هیواعم   (1) ُهَلَعَف .» مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنب 

َلوُسَر َّنِإ  ِهِیف  ِّلَص  ِِهب َو  ْخـِنَأ  ْلِْزنا َو  ِِهب َو  َّرُمَف  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  َْتعَجَر  اَذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِسَّرَعُم  ِسَّرَعُْملا  ِیف  ِیل  َلاَـق  َلاَـق : »
ْهِْضما ِْنیَتَعْکَر َو  ِّلَصَف  َلاَق : ِیباَحْصَأ ، َنوُمیُِقی  َال  ُْتُلق  ِْمقَأَف ، َلاَق  ٍهاَلَص ، ُْتقَو  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ُْتُلق : َِکلَذ ، َلَعَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 

: َلاَق َو 

یم دانتسا  صوصخ  نیا  رد  يدانـسا  هب   (3) حیحـص ، رد : يراخب  ماما   (2) َْتأَدـَب .» اَذِإ  َْسَیل  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  َْتعَجَر  اَذِإ  ُسَّرَعُْملا  اَمَّنِإ 
يارب اهنت  هن  هک  دنک 

نبا مساقلاوبا  .میدرکن  تحارتسا  ام  میدینـش : یم  ام  هک  یلاح  رد  تفگ  نسحلاوبا  هب  طابـسا  نب  یلع  دـیوگ : لاّـضف  نب  یلع  - » 1
تحارتسا نآ  رد  اـت  داد  ار  سّرعملا  هب  تشگزاـب  روتـسد  سپ  .تشذـگ  وا  هک  نیا  اـت  درکن  تحارتسا  وا  هک  دادربـخ  اـم  هب  لیـضف 

.یباوخ یم  یناوخ و  یم  زامن  اجنآ  تفگ : مینکب ؟ راک  هچ  مییامن  تحارتسا  اجنآ  رد  میورب  هچنانچ  تفگ : وا  هب  .هلب  تفگ  .دیامن 
، دندیسرپ دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  زا  تفگ  رـصع ، زا  دعب  تفگ  دنکب ؟ دیاب  هچ  دوش  در  اجنآ  زا  بجاو  ریغ  نسحلاوبا 

هدرک ار  راـک  نـیا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  داد و  دروـم  نـیا  رد  ار  زاـمن  تـعکر  ود  ندرازگ  تـصخر  طـقف  داد : باوـج 
؟؟؟ دوش لر  ربکا  هللا  نک  همجر  لج  زع و  .تسا ؟؟؟»

یتشگزاـب هنیدـم  هب  هچناـنچ  تفگ : نم  هب  سرعملا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ : هک  تسا  لـقن  هَّللادـبع  وبا  زا  - » 2
دوبن زامن  تقو  رگا  و  متفگ : .درک  ار  راک  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .رازگب  زامن  وش و  هدایپ  اجنآ  نک و  سرعملا  هب  يرذگ 

.ه پاچ 1391  ج 4 ، یفاک ، کن : .اجنآ » زا  رفس  زاغآ  ماگنه  هب  هن  تسا و  هنیدم  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  سرعملا  تفگ : هچ ؟
ات 20  5 ياه : باب  یبنلا ، اهیف  یّلص  یتلا  عضاوملا  هنیدملا و  قیرط  یلع  یتلا  دجاسملا  باب  جح ، باتک  - 3
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274 ص :

ربمایپ ّتنس  تیاعر  رد  نیقیرف  يارآ  قافّتا  رگناشن  لب  تسا ، یفاک  يدهاش  نآ  رد  سّرعت  بابحتـسا  سّرعم و  ناکم  ّتیمها  تابثا 
: تسا

: دنک یم  تیاور  عفان 

عـضوم یف  هرمـس  تحت  ّجح  نیح  هتّجح  یف  رمتعی و  نیح  هفیلحلا  يذـب  لزنی  ناک  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  نا  »
داو نطب  نم  رهظ  اذإف  ٍداو ؛ نطب  طبه  هرمع  وأ  ّجح  وأ  قیرطلا  کلت  یف  ناک  وزغ  نم  عجر  اذإ  ناک  هفیلحلا و  يذـب  يذـّلا  دجـسمل 

: دیوگ یم  رمع  نبا   (1) .حبصی » یتح  ّمث  سّرعف  هیقرشلا ، يداولا  ریفش  یلع  یّتلا  ءاحطبلاب  حانأ 

« .سّرعملا قیرط  نم  لخدی  هرجشلا و  قیرط  نم  جرخی  ناک  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ّنا  »

هفیلحلا يذب  یّلـص  عجر  اذإ  هرجـشلا و  دجـسم  یف  یّلـصی  هکم  یلإ  جرخ  اذإ  ناک  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  نا  »
: دنک یم  ثیدح  هناوع  وبا   (2) حبصی .» یتح  تاب  يداولا و  نطبب 

(3) سّرعملا .» قیرط  نم  عجر  اذإ  هکم و  یلإ  هرجشلا  قیرط  نم  جرخی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا - ناک  »

مان هرمـس  ریز  جـح ، ماگنه  رد  دـمآ و  یم  دورف  هفیلحلا  يذ  رد  تفر ، یم  هرمع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  - » 1
هرمع ای  جـح و  هار  رد  اـی  دوب و  هداـج  نآ  رد  هک  يا  هوزع  زا  تشگزاـب  هار  رد  هچناـنچ  دومن و  یم  قارطا  هفیلحلا  يذ  رد  یتخرد 

ات سپ  دومن  یم  تکرح  هرد ، یقرـش  هبل  رد  دوجوم  ریـسم  زا  هّرد  زا  ندـش  جراـخ  ماـگنه  دـمآ و  یم  دورف  يا  هّرد  ناـیم  رد  دوـب ،
 ...«. درک یم  تحارتسا  حبص  ماگنه 

دناوخ و یم  زامن  هرجش  دجسم  رد  دش  یم  هکم  راپسهر  رگا  دش ...  یم  جراخ  سرعملا  هار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 2
« .دیناسر یم  حبص  هب  ار  بش  درازگ و  یم  زامن  يا  هّرد  نایم  هفیلحلا ، يذ  رد  دوب ، تشگزاب  هار  رد  هچنانچ 

« .تشذگ یم  سرعملا  زا  دوب ، تشگزاب  هار  رد  هچنانچ  دش و  یم  هکم  راپسهر  رجشلا  هار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - » 3
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275 ص :

: دنک یم  لقن  هریرهوبا  زا  لقن  هب  زاّزبلا 

عفان ثیدح  رد  (1) و  سّرعملا .» قیرط  نم  لخدی  هرجـشلا و  قیرط  نم  جرخی  ناک  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنا  »
: تفگ هک 

« کلذ لعفی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ناک - هَّللا  لوسر  ّنأ  ربخی  حبـصی و  یّتح  اهب  تاب  هفیلحلا  يذب  ّرم  اذإ  ناک  رمع  نبا  ّنإ  »
تسا يدجسم  نآ  هتسناد و  نیونت  هب  ینهیمـشک ، تیاور  هب  انب  ار  سّرعم  رجح  نبا  .تسا (3)  سّرعم  رد  فّقوت  نیمه  هب  هراشا   (2)

يراخبلا حیحص  حرشب  يراّسلا  داشرا  رد  ینالطـسق   (5) هنیدملا .» نم  لایمأ  هّتـس  یلع   » (4) و نامزلا » کلذ  یف  كانه  ناـک  « ؛ هک
لفـسأ وه  اقلطم و  وأ  لیللا  رخآ  رفاسملا  لوزن   » هک تسا  یناکم  نآ  هتـسناد و  هحوتفم » هدّدـشم  ءاّرلا  تـالمهملاب و   » ار سّرعم   (6)

دنکروبع و سّرعم  زا  یسک  دناد  یمن  زیاج  کلام  هک  تسا  ساسا  نیارب   (7) اهنم .» هنیدملا  یلإ  برقأ  وهف  هفیلحلا  يذ  دجسم  نم 
(8) هب .» سّرَع  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ّنأ  ینغلب   » اریز درواین ؛ اج  هب  زامن  دیامنن و  فّقوت  اجنآرد 

« .دیدرگ یم  دراو  سرعملا  هار  زا  دش و  یم  جراخ  هرجشلا  هار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  - » 1
.درک یم  نینچ  هَّللا // لوسر  تفگ : یم  درک و  یم  هتوتیب  حبص  ات  اجنآ  رد  دش  یم  در  هفیلحلا  يذ  زا  رگا  رمع  نبا  - 2

.تیقاوملا یف  ص 137 ، ءزج 2 ، لوألا ، دـّلجم  مألا ، یعفاش ، ماما  زین : کسانملا و  باتک  ص 449 ، ج 1 ، كردتسملا ، مکاح ، - 3
ص 391 هرجشلا ، قیرط  یلع  یبّنلا  جورخ  باب 15 ، دّلجم 3 ، يرابلا ، حتف  ینالقسع ، رجح  نبا  و :

ذخأم نامه  ص 393 ، - 4
ص 391 کن : - 5

ص 103 موس ، دّلجم  - 6
هب اج  نآ  زا  تسا و  هفیلحلا  يذ  دجـسم  زا  رت  نییاپ  نآ  لحم  نامز و  ره  رد  قلطم  روط  هب  ای  بش و  رخآ  رد  رفاسم  ندش  هدایپ  - » 7

« .دشاب یم  رت  کیدزن  هنیدم 
ّما دـصاقل  يرِقلا  ، » يربـط نیدـلا  بحم  کـن : .درک  تحارتـسا  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هک  دیـسر  ربـخ  نم  هب  - » 8

1970 م هرهاق ، پاچ 2 ، ص 691 ، اقَّسلا ، یفطصم  مامتها  هب  يرقلا ،»
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: دسیون یم  هتسناد ، دّکُؤم » بحتسم   » ار سرعم  رد  فّقوت  رهاوج (1)  بحاص 

زا یحیحص  ناشن  یلو   (2) هدّکأت » لامک  مهفی  همدع  عم  راظتنإلا  رذعلا و  عم  هورکملا  تقولا  یف  هالـصلا  هیلإ و  دوعلاب  رمألا  نم  «و 
نیا نوچ  و  تسا ،» هفیلحلا  يذ  رد  سّرعملا  : » هک دنک  یم  افتکا  يدسا  هَّللادـبعوبا  هتفگ  رکذ  هب  اهنت  دـهد و  یمن  هئارا  سّرعم  ماقم 

یهقف سرادـم  رد  ًارهاظ  هک  تسا  نآ  رگناشن  رما  نیا  تسا و  هدومن  شمتخ  ملاعلا » هَّللاو   » هلمج اب  هدومنن  شعناق  یناـشن ، ناـشن و 
ّتنـس رب  هّیماما  ياهقف  مومع  نیا ، زا  شیپ  .تسا  هدـش  یمن  تیاـعر  شتّنـس  هتـشادن و  دوجو  سّرعم  زا  ینیع  یتخانـش  نارود ، نآ 

.دنا هتخاس  مولعم  ار  نآ  یلمع  ِناشن  یلو  دندرک  یم  دیکاأت  سّرعم  صوصخ  رد  يوبن 

: دسیون یم  جح  باتک  عفان ،» رصتخم   » رد یّلح  هماّلع 

هب دنک ، نتشگزاب  مزع  دنکب و  زامن  تعکر  ود  اجنآ  هنیدم و  هار  رب  تسا  یعـضوم  نآ  سرعم و  هب  ندمآ  دورف  تسا ؛ ّتنـس  نینچ  »
 ...« تنس

ییایفارغج عبانم  ب :

نرق رد  يدسا  هَّللادبعوبا  .تسا  هتشاد  ياج  هرجش  دجسم  یلِبق  تهج  رد  هفیلحلاوذ  رد  سّرعم  دجسم  هک  تسا  مّلـسم  لاور  نیا  رب 
دنک یم  هراشا  نینچ  نآ ، ییایفارغج  ّتیعقوم  هب  يرجه  مود 

سّرعم هیف  دجسملا و  اذه  نع  هیحان  ءادیبلا  دعْـصُم  نود  وه  سرعملا و  دجـسم  رخآلا  هنم و  ساّنلا  مرحی  يذلا  ریبکلا  دجـسملاف  »... 
(3) هکم » نم  هَفرَْصنُم  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر 

.سرعملاب لوزنلا  بابحتسا  یف  ص 73 ، ج 2 ، جح ، باتک  مالکلارهاوج ، - 1
دیکأت هک  روطنامه  دوش ، هدرازگ  زامن  راـظتنا  رذـع و  اـب  هورکم  تقو  رد  دوش و  تشگزاـب  نآ  هب  هک  تسا  تاروتـسد  وزج  و  - » 2

« .دوش یم  هدیمهف  نآ  قلطم 
هک تسا  ادیبلا  دعصم  ياوس  نیا  .تسا و  سّرعملا  دجسم  يرگید  دندنب و  یم  مارحا  نآ  رد  مدرم  هک  یگرزب  دجسم  سپس  - »... 3

« .تسا هکم  زا  يو  تشگزاب  هار  هَّللا و  لوسر  هاگتحارتسا  اجنآ  رد  تسا و  دجسم  نیا  زا  یتمسق  نآ 
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زا نیا  تـسا و  هدروآ  هحفـص 428  رد  هریزجلا » ملاـعم  جـحلا و  قرط  نکاـما  کـسانملا و   » ّفلؤم تساـک ، مک و  یب  ار  هتفگ  نیا 
.دشاب يدسا  هَّللادبع  وبا  راثآ  زا  هدش  دای  باتک  تسا  نکمم  دنا  هتفگ  هک  تسا  یناسک  لیالد  هلمج 

، دینارذگ یم  نآ  رد  حبـص  هب  ات  ار  بش  ربمایپ  هک  تسا  یّلحم  هک  نیا  سَّرعم و  زا  .ق  .ه  لاس 348  رد  یناسملت  رکب  یبا  نبدمحم 
یم هدرک ، هراشا  لیـس  ندـش  يراج  زا  دجـسم  يابیز  راثآ  ندـش  وحم  هب   (2) مجعتـسا ، اـم  مجعم  رد  يرکبلا  .تسا (1) هدرک  داـی 

: دسیون

-«. مّلسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  هیف  سِّرَُعی  ناک  يذلا  ناکملا  کلذ  نفد  یّتح  ءاحطبلاب  ُْلیَّسلا  لَخَدَف  »

تسا نآ  رگناشن  رما  نیا  دهد و  یمن  هئارا  یقیقد  شرازگ  دجسم ، يانب  ای  راثآ  زا   (3) یفطصملا ،» رابخاب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس 
يارب يرواب  هک  هدوب  يوحن  هب  هدـنام  اج  هب  يانب  راثآ  اـی  دوب و  هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  اـی  .ق  .ه   10 نرق 9 / رد  دجـسم  يانب  هک 

: دیوگ یم  يدسا  هَّللادبعوبا  هتفگ  لیذ  اریز  تسا ؛ هدرواین  ناغمرا  هب  یخیرات  ینید ، عبانم  اب  نآ  قیبطت  رد  يدوهمس 

هصقلاب و انبلا  میدـق  وه  هنم و  یقبـس  مهـس  هیمر  وحن  یلع  هفیلحلا ، يذ  دجـسم  هلبق  یف  هرکذ  مّدـقتملا  دجـسملا  ریغ  كاـنه  سیل  »
هب زاجح  رد  دوجوم  ياه  همانرفس  اه و  هلاسر  زا  یضعب  رد  هک  .ق  .ه  نرق 12  ات  ماهبا  نیا   (4) دارملا .» وهف  هقباطملا  هراجحلا 

.ق .ه  هجحلاوذ 1393  هدـعقلاوذ و   6 ج 5 / برعلاـهلجم ، رـساجلا ، دـمح  حیحـصت  سّدـقملا ،» تیب  هنیدـملا و  هکم و  فصو  - » 1
.ضایر همامیلاراد ،

ص 464 ءزج 2 ، - 2
ص 1005 ءزج 3 ، - 3

مه زا  ریت  کی  باترپ  هلصاف  هب  ود ، نآ  تسین و  يدجسم  هفیلحلا  يذ  دجـسم  يولج  رد  یلبق  هدش  دای  دجـسم  زا  ریغ  اجنآ  رد  - » 4
« .تسا نامه  روظنم  تسا و  هدش  هدیچ  گنس  زا  یمیدق و  نامتخاس  .دنتسه  رود 
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هرجش دجسم  یلبق  تمس  رد  سرعملا  دجـسم  هک  تسا  هتفگ  اهنت  یسوم (1)  نب  یلع  .تسا  هتشاد  همادا  هدش ، هراشا  روبزم  دجـسم 
.تسا

.تسین مولعم  یخیرات ، هنیرید  هچ  اب  هنوگچ و  اّما  هتشاد ؛ ییانب  سّرعم  هک  تسا  مّلسم  لاح  ره  هب 

یلعف ناکم  پ :

صوصخ نیا  رد  هنیدـم  نادنورهـش  نارئاز و  ناهذا  رد  یهّجوت  رگید  هک  هدـش  شومارف  یتروص  هب  دجـسم  ياـنب  راـثآ  ماـّیا  نآ  زا 
نب میهاربا  ار  نآ  يرگشهوژپ  هک  رضاحلا ،» یضاملا و  نیب  هنیدملا   » باتک رد  ار  نارجه  نیا  حرش  زا  يا  هّمـش  اهنت  .تشادن  دوجو 

.متفای تسا ، هداد  ماجنا  هنیدم - لها  یشایعلا - یلع 

.ق  1396 ياه 1395 / لاس  مّرحم  هّجحیذ و  هدعق ، يذ  رد  ناوارف  ياه  شهوژپ  زا  سپ 

، مدرک لاؤس  یسک  ره  زا  .دشن  ممولعم  دجسم  ّلحم  یلو  متخادرپ ؛ يرتمولیک  عاعش 20  ات  هنیدم  برغ  شواک  هب  يدّدعتم  ياهزور 
.دومن یم  راکنا  ار  يزیچ  نینچ  ای  درک و  یم  یعالّطا  یب  راهظا  بّجعت  اب  ای 

لحم هب  هرابود  منک و  يدـنب  عمج  ار  فلتخم  عبانم  ناریا ، رد  تصرف  رـس  اـت  مدرک  كرت  ار  وجتـسج  همادا  ندـش ، سویأـم  زا  سپ 
.مدرگزاب

هماعلا و ياه  هناخباتک  رد  یـسراف  ِیّطخ  ياه  هخـسن  صوصخ  رد  یگنهرف  تاقیقحت  ماـجنا  تراـیز و  تهج  .ق  نابعش 1398  رد 
دجـسم ّلحم  هب  ارم  ینیع ، ياه  شالت  شواـک و  .متفر  هفیلحلا  يذ  هب  هاـگنآ  مدـش و  ربماـیپ  راـید  مزاـع  هنیدـم ، تمکح » فراـع  »

يداو رد  هامریت 1357  هجرد  يامرگ 50  رد  عادو ، تاظحل  نیرخآ  رد  مدش و  مرُحم  هرجش  دجسم  رد  هک  نیا  ات  تخاسن ؛ نومنهر 
.دوبن دجسم  ّلحم  زا  یناشن  .مدش  يرتمولیک  کی  عاعش  ات  دجسم  فارطا  يوجتسج  هب  مّمصم  هفیلحلاوذ ،

ندرک ور  ریز و  لوغشم  متشگزاب و  هرجش  دجسم  هب  یگدزامرگ  عفر  يارب  نوچ 

ص 16 هرونملا ، هنیدملا  فصو  - 1
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همه نآ  زا  ایوگ  هک  درمریپ  .درک  هیداب  لـها  زا  يریقف  لـیلع و  درم  ریپ  هّجوتم  ارم  مرـسمه  مدـش ، دوخ  ياـه  تشادداـی  اـه و  هشقن 
دجـسم : » متفگ يدرگ »؟ یم  هـچ  لاـبند  هـب  : » تـفگ دوـب  هدـش  بّـجعتم  هدـش ، مرُحم  يرئاز  تـسد  رد  هدـنورپ  باـتک و  ذـغاک و 
دجـسم لـحم  زا  .متخادرپ  لـیم  اـب  هک  دومن  هبلاـطم  ترجا  هب  ار  یلوپ  سَْرعَم »؟! : » تفگ هیداـب  شیوگ  هب  درک و  یثـکم  .سَّرعملا »

: تفگ درک و  هراشا  دوخ  تسد  اب  نآ  یلبق  تمس  رد  دش و  رود  هرجش 

!« كانُه »

.متفاتش ناود  ناود  مدرک و  اهر  ار  اه  تشاددای  هدز ، ناجیه  بات و  یب  رادید ، قوش  زا 

اب 4 ار  نآ  هشوگ  راهچ  هک  متفای  ار  يدجـسم  يانب  هبورخم  راثآ  یهاچ ، رانک  رد  دجـسم و  یبرغ  بونج  يرتم  هاجنپ  دـصکی و  رد 
.دندوب هدرک  روصحم  داد - یم  ناشن  ار  دجسم  دودح  هک  دیفس - گنس  نوتس 

: دوب هدش  هتـشون  روکذـم  ياه  گنـس  يور  اریز  تسا ! هدـش  مّمـصم  نآ  يانب  دـیدجت  هب  تبـسن  هنیدـم ، فاقوا  ترازو  یگزات  هب 
«. سرعملا دجسم  فاقوا  »

گنـس زا  نآ ، یمیدق  يانب  رد  هک  تخاس  یم  مولعم  اًلماک  دوب و  هدـنام  یقاب  رتم  عافترا 1  هب  نآ  یلّوا  حطـس  اهنت  یمیدق ، يانب  زا 
.دوب هدرک  ظفح  دوخ  رد  ار  يدامتم  ياه  نرق  رذگ  هک  هدش  هدافتسا  تخس  ياه 

تنس هویش  هب  یفقوت  .دش (1)  لصاح  ملد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هاگتحارتسا  هب  ندیـسر  زا  هک  یمطالت  رکـش ، قوش و  هب 
 ... میداد همادا  هبعک  هار  هب  هاگنآ  میدومن و 

(13 - 2 13 ؛ ياه 1 - هرکیپ  )

13 - 2 ، 13 ياه 1 - هرکیپ  کن : - 1
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بعک نب  ّیبا  دجسم  مهدراهچ : لصف 

هب هنیَهُج ) نزو  رب  « ) هلیدـح  » هملک تسا و  هتـسناد  هلیدـحونب  زا  راـجنلا ، نب  کـلام  نب  ورمع  وـنب  زا  ار  بعک  نب  یبا  دعس (1)  نبا 
رد هک  هدناوخ  یلْدُح  ناگرزب  نیرت  مهم  زا  ار  يراصنا  بعک  نب  ّیبا  یناعمس (3)  .تسا (2)  هنیدم  رد  يا  هّلحم  يدابآزوریف  هتفگ 

.تسا هدرک  یم  یگدنز  لحم ، نآ 

نب ّیبأ  دجـسم  یف  ّالإ  هنیدـملا  لخاد  ّلـصی  مل   » مالـسا ربماـیپ  هک  تسا  هتـشاگن  نینچ  يرجه  موس  نرق  رد  یبرح (4)  قاحـسا  وبا 
رد هلیدـح » ونب   » هفیاـط هنیدـم ، یمیدـق  تفاـب  رد  هک  ددرگ  یم  مولعم  ساـسا ، نیا  رب   (5) هلیدـح و .»...  ینب  دجـسم  وـه  بعک و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نارای  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ِیگـشیمه  هاـگلزنم  نوچ  هک  دـندوب  هداـهن  اـنب  يدجـسم  دوخ  كرهش 
: تسا هتفگ  دیعس  نب  ییحی  زا  لقن  هب  هبش  نبرمع  .دوب  هتفای  ترهش  زین  وا  مان  هب  دوب ، َّیبا  ینعی  هفیاط ؛ فرشا 

هیف یّلصیف  یبأ  دجسم  یلإ  فلیخت ؟؟؟ مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا - ناک  »

.راصنألا نم  نییردبلا  یف  یناثلا  مسقلا  ص 59 ، ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
ص 106 مناغملا ، - 2

.تویلجرم مامتها  هب  ص 159 ، باسنألا ، - 3
صص 400 و 401 جحلا ، قرط  نکاما  کسانملا و  - 4

« .دناوخن زامن  يرگید  ياج  رد  تسا ، هلیدح  ینب  دجسم  هک  بعک ، نب  ّیبا  دجسم  زج  رهش  لخاد  رد  - » 5
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هلابز نبا  ییحی و  نب  رکبوبا  ياه  هدروآ  اب  دنس  نیا   (1) هیف .» هالـصلا  ترثکأل  هیلإ  ساّنلا  لیمی  نأ  ول ال  لاق : نیتّرم و  هّرم و ال  ریغ 
نیمی یلع  عیقبلا  لّوأ   » رد ار  نآ  ناکم  روکذـم ، تادنتـسم  لوبق  نمـض  يدوهمـس (2)  دراد و  تقباطم  نامثع  نب  هعیبر  زا  لـقن  هب 

.تسا هتسناد   (3) نینمؤملا » تاهّما  لیقع و  دهشم  یبرغ  یف  يّذلا  عضوملا  ینعی  هعمجلا  برد  نم  جراخلا 

نارمع و زا  هک  هدوب  ي  ریغـص » دجـسم   » نآ تسا و  هدرک  رادید  هموکلا » لفـسأ  لیقع  دهـشم  یماش   » رد دجـسم  يانب  زا  يدوهمس 
ینانیمطا نادـنچ  انب  نآ  هب  تبـسن  يرطم  هک  تسا  دـقتعم  يدوهمـس  همه ، نیا  اب  .دـهد  یمن  ام  هب  یناشن  مهد  نرق  رد  نآ  ینادابآ 

.تسا هدروآ  رد  شراگن  هب  اهنیع » ملعت  مل  اهتهج و  تملع  یّتلا  دجسملا  یف   » مراهچ لصف  لیذ  ار  نآ  هک  هتشادن 

، عیقب ناتـسربق  اب  نآ  ترواجم  هطـساو  هب  یلو  هتـشاد ؛ صاـخ  یتلزنم  هنیدـم ، خـیرات  رد  بعک » نب  ّیبا  دجـسم   » تسا مّلـسم  هچنآ 
.دشاب ریگ  مشچ  هنیدم  ناحاّیس  نارئاز و  يارب  عیقب ، عاقب  نکاما و  همه  نآ  نایم  رد  هتسناوت  یمن  ًاتعیبط 

: تسا هتسناد  نینچ  .ق  .ه  نرق 13  هنایم  رد  ار  انب  یناشن  ّتیعقوم و  یسوم (4)  نب  ّیلع 

دجـسم نجاک و  هرـشع و  بابقلا  نم  هیفو  ًافنآ  روکذـملا  هعمجلا  بابلا  لباقم  یناوجلا  یناطلـسلا  روسلا  جراخ  فیرـشلا  عیقبلا  ّمث  »
(5) ماظعلا .» تیبلا  لآ  هّبق  هّیلبق  نم  بعک و  نبا  ّیبأ  اندّیس  لیلجلا  یباحصلا  دجسمب  فرعی  روثأم و 

« .مدناوخ یم  اجنآ  رد  يرتشیب  زامن  دننک ، ادیپ  شیارگ  نادب  مدرم  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  و  - » 1
ص 853 ءزج 3 ، یفطصملاراد ، رابخأب  افولا  ءافو  - 2

نینمؤم ناردام  لیقع و  هاگمارآ  رهش  برغ  رد  هک  یلحم  ینعی  تسا ؛ هعمج  رد  زا  هدنوش  جراخ  تسار  تمـس  رد  عیقب  يادتبا  - » 3
« .تسا عقاو 

ص 11 هرّونملا ، هنیدملا  فصو  - 4
تسا يدجسم  .تسه  نوتـس  نآ 10  رد  تشذـگ و  رتـشیپ  هک  هعمج  ِرد  لـباقم  یناطلـس ، راوید  زا  نوریب  فیرـش  عیقب  سپـس  - » 5

راوگرزب تیبلا  لآ  هبق  مه  یکی  نآ  ياه  هبق  زا  تسا و  فورعم  بعک  نبا  ّیبا  ام  رورس  ردقلا ، لیلج  هباحص  دجسم  هب  هک  روهـشم 
 ...«. تسا
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.ق .ه  ياه 1305 و 1306  لاس  رد  عیقب  ناتسربق  حرش  نمض  يزاریش (1)  ردّصلا  بیان 

: تسا هتشون  هدید و  ار  بعک  نب  ّیبا  دجسم  يانب 

یّلص بعک و  نبا  ّیبأ  دجسم  اذه  : » دنا هتشون  وا  رس  رب  قاتا  دننام  تسا ؛ يا  هدیشوپ  دجـسم  تسار ، تسد  هب  .دوش  یم  عیقب  دراو  »
«. هّرم ریغ  ّیبّنلا  هیف 

نینچ .ق  .ه  لاس 1318  یلاوح  رد  ار  دوخ  تادـهاشم  هدرک و  دای  ینامثع  تلود  طّـسوت  دجـسم  ياـنب  دـیدجت  زا  اشاپ (2)  تعفر 
: تسا هتشاگن 

قیبطت  (3) هءانب .» تمکحا  هبارحم و  عم  هّیلعلا  هلودلا  هتددجم  نیرافحلا  تالآ  هیف  عضوت  تناک  ًابرختم و  دجـسملا  اذه  ناک  دـق  «و 
هدش یناوارف  تارییغت  شوختسد  لاح  ره  هب  هک  يزورما  هنیدم  رهش  اب  روبزم  دجسم  يانب  ّلحم  ّتیعقوم و  زا  نیرّخأتم  يارآ  یناشن 

.تسین لکشم  نادنچ  تسا ،

طـسوت ًارّرکم  دراد و  دادـتما  بونج  هب  لامـش  زا  عیقب ، ناتـسربق  یبرغ  تمـس  ترواجم  زا  هک  رذوبا - نابایخ  دادـتما  عیقب - نابایخ 
ياج هنیدم  یمیدق  راصح  هرانک  رد  هک  ار ، عیقب  ناتسربق  یبرغ  راوید  یبیرقت  دودح  تسا ، هدش  دیدجت  ضیرعت و  يدوعـس  تلود 
تمس ییاهن  ّدح  لیقع و  تیب و  لها  عاُقب  نیب  ینادنچ  هلصاف  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  همه و  نیا  اب  .دزاس  یم  صّخـشم  مولعم و  هتـشاد ،

هک نیرافح  نابیاس  يانب  یبونج  تمس  رد  هک  تسا  ییانب  نامه  دجـسم ، ناکم  هک  تشاد  نانیمطا  ناوت  یم  تسا ، هدوبن  نآ  یبرغ 
يرتم هدودـحم 30  نامه  رد  تسا ، لـصّتم  عیقب  ناـبایخ  هب  نآ  تشپ  هک  اـنب  نیا  .دراد  رارق  هتـشگ ، سیـسأت  .ق  .ه  لاس 1373  رد 

.دراد ياج  عیقب ) لها  ترایز  یناوخ و  هحتاف  مسارم  يرازگرب  ّلحم  « ) هّلظم »

هّجوت اب  همه ، نیا  اب  .دوب  نکمم  ریغ  ام  يارب  تخس و  رایـسب  عونمم ، عیقب ، فارطا  ياه  نابایخ  رد  دیالـسا  سکع و  هّیهت  هنافّـسأتم 
يامن زا  هک  ییاه  سکع  عیقب ، قیقد  هشقن  هب 

.ق  1306 یئبمب ، یگنس ، پاچ  ص 227 ، نیمرحلاهفحت ، - 1
ص 420 ج 1 ، نیمرحلاهآرم ، - 2

وکین ار  نآ  درک و  اـنب  دـیدجت  ار  شبارحم  اـنب و  تلود  .دـش  یم  هتـشاذگ  نآ  رد  ناراـفح  لـیاسو  دوـب و  هناریو  دجـسم  نـیا  - » 3
ص 287 همانرفس ، یناهارف ، کن : .تخاس »
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نبا ّیبا  دجـسم   » یناـشن ّتیعقوم و  ما ، هدرک  هّیهت  .ق  لاس 1395  رد  عیقب  ناـبایخ  رد  یناـمتخاس  مجنپ  هقبط  زا  ناتـسربق و  یمومع 
.دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  بعک »

تمـس لباقم  هدوب ، روهـشم  طعـشم  هب  يدابآزوریف  حیرـصت  هب  هک  هلیدـح » ونب   » کشوک ای  جرب  ددرگ ، یم  مولعم  ییاسانـش  نیا  اب 
« طعشم امهدحأ  هلیدح و  ینب  امطا (1)  عقی  یبأ  دجسم  یبرغ  یف  و  : » تسا هتفگ  يرطم  هک  نیا  تسا و  هتـشاد  ياج  دجـسم  یبرغ 

هتفگ .قفرمک و  طعـشم  هک  دراد  مزج  يدوهمـس  دراد و  تقباطم  هنیدـم  رهـش  رد  راجنونب »  » زا هیواعم » ینب   » فیاوط لزانم  تفاب  اب 
14 هرکیپ 1 - کن :  (2) بعک .» نب  ّیبأ  دجسم  یبرغ  هلیدح  ینبل  مُطا  : » تسا

هحفص 440 هشقن  کن :

ص 95 ج 4 ، رجح ، نبا  يرابلا ، حتف  .هراجحلاب  ینبت  یتلا  نوصحلا  یه  و  مُطا ؛ - 1
ص 1307. ج 4 ، یفطصملاراد ، رابخأب  افولا  ءافو  .بعک » نب  ّیبا  دجسم  برغ  رد  هلیدح  ینب  مطا  - » 2
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کلام نب  نابْتِع  دجسم  مهدزناپ : لصف 

هراشا

رد شهوژپ  نمـض  مدمآ ، لیان  هعمج  دجـسم  رادـید  هب  راب  نیتسخن  هک  .ش  اب 1354  قباـطم  .ق  لاس 1395  هدـعق  يذ  زور 25  رد 
ياهانب زا  يرایـسب  هویـش  هب  هک  دـش ، بلج  فقـس  نودـب  ِيراویدراهچ  يانب  کی  هب  مهّجوت  دجـسم ، يرتم  رد 50  نآ ، يانب  هراـب 

تخادنا کش  هب  ار  ام  هک  يوحن  هب  دوب ؛ رادروخرب  یخیرات  یتلاصا  زا  انب  نیا  ًارهاظ  .دوب  هدش  شکور  دیفس  چگ  اب  هنیدم ، یمیدق 
غارس هب  درب ، نیب  زا  ار  دیدرت  نیا  ام  هدرتسگ  تاقیقحت  هک  اهدعب  یلو  دشاب ؛ نیمه  زین  هعمج  دجـسم  یمیدق  يانب  تسا  نکمم  هک 

.مدینشن یخیرات  عبانم  هب  دنتسم  یباوج  یلو  مدومن ؛ لاؤس  روکذم  يانب  زا  هتفر ، هنیدم  يایفارغج  خیرات و  ناسانشراک 

، مدوب لوغشم  رضاح  باتک  میظنت  فیلأت و  هب  رهـشمّرخ  مرهـش  رد  هک  .ق  اب 1400  قباطم  .ش  ات 1359  ياه 1357  لاس  لالخ  رد 
؛ متـشادرب دـش ، یم  رودـقم  میارب  هک  هعمج  دجـسم  ياه  یکیدزن  ای  ملاسونب »  » هفیاط نایم  رد  یخیرات  ناشن  ره  زا  ییاه  تشادداـی 

.دومنن عانقا  ارم  يواکجنک  ّسح  زین  اه  تشاددای  نیا  یلو 

، دـش دوبان  تفر و  امغی  هب  ما  هناخباتک  تشگ و  ناریو  ناریا  قارع و  گنج  نایرج  رد  ما  هناـخ  هک  .ش  لاس 1361  ات  خیرات  نآ  زا 
یفلتخم عبانم  یمیدق و  ریواصت  اه ، هشقن  یسررب  نمض  .ق ) .ه   1404 رذآ 1362 /(  رد  هک  نیا  ات  دوبن ؛ میارب  صحف  ثحب و  لاجم 

کلام نب  نابتع  ثیداحا  لبنح و  نبدـمحا  دنـسم  باتک  هب  مرذـگ  فداصت  بسح  رب  مدوب ، هدروآ  تسد  هب  تمحز  هب  هرابود  هک 
ار میاه  لاؤس  باوج  تسیاب  هک  مدرک  ساسحا  يا  هظحل  .داتفا 
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نآ یعوضوم  طابترا  تامولعم و  هّیلک  دش و  رتشیب  اهوجتـسج  نوچ  میامن و  وجتـسج  ثیداحا  نیمه  رتسب  رد  روکذم  يانب  هراب  رد 
.تسا هداتسیا  زامن  هب  زین  اجنآ  رد  ربمایپ  هدوب و  کلام  نب  نابتع  هناخ  اجنآ  هک  دش  ممولعم  دیدرگ ، میظنت  رگیدکی  اب  اه 

؟ تسیک کلام  نب  نابتع  فلا :

ص ج 7 ،  ) بیذهتلا بیذهت  رد  هتسناد و  هانثم » نوکس  هلّوا و  رسک   » هب ار  نابتع  ص 1 ) ج 2 ،  ) بیذهتلا بیرقت  ینالقسع  رجَح  نبا 
هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - نع  يور  يردـبلا ، یملـسلا ، يراصنألا ، « ؛ تسا هدـناوخ  نالجعلا » نب  ورمع  نب  کـلام  نبا   » ار شبـسَن  ( 93

«. کلام نب  سنأ  نب  رکبوبأ  دمحم و  نب  نیصحلا  عیبرلا و  نب  دومحم  سنأ و  هنع  و  مّلسو - هلآو ] ]

: دیوگ یم  نوع  یبا  نب  دحاولادبع  زا  لقن  هب  دعس  نبا   (1) هنیدملا .» لهأ  نالجع / ینب  یلإ  هبسنلا  هذه  ینالجعلا :

یلع هرـصب  بهذ  قدـنخلا و  ًادـحاو و  ًاردـب  کلام  نب  نابتع  دهـش  و  باطخلا ...  نبرمع  کلام و  نب  ناـبتع  نیب  هَّللا  لوسر  یخآ  »
هب یلبُحونب »  » و ملاسونب »  » نادرم زا  یهورگ  اب  هک  هتـسناد  فوع  نب  ملاـس  ینب  ناـگرزب  زا  ار  ناـبتع  یقهیب (3)   (2) ّیبّنلا »...  دـهع 

: دنتفگ دندمآ و  ربمایپ  رضحم 

رومأم هک  دیراذگب  شدازآ  دینک و  زاب  ار  هقان  نیا  ولج  : » دومرف ربمایپ  نک »! یگدـنز  تردـق  تورث و  تّزع و  لامک  اب  ام  نایم  رد  »
(4) .تسا »

.تویلجرم مامتها : ص 87 ، باسنالا ، یناعمس ، - 1
ردـب و رد  طقف  کلام  نب  نابتع  تسب ....  یتّوخا  دـقع  باطخ  نبرمع  کلام و  نب  نابتع  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 2

ص 97 یناثلا ، مسقلا  ءزج 3 ، وخس ، دراودا  يربکلا ، تاقبطلا  داد »...  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  ربمایپ  نامز  رد  دوب و  دهاش  قدنخ 
.یسراف همجرت  ص 167 ، ج 2 ، هوبّنلا ، لئالد  - 3

.يراصنا بّویاوبا  هناخ  - 4
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نبا دعـس ، نبا  زین  و  هباصإلا »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  یلو  تشذگ ؛ رد  هیواعم  نب  دیزی  ماّیا  رد  نابتع  هک  تسا  هتفگ  نابحوبا (1) 
.دنا هتسناد  هیواعم  نامز  رد  ار  وا  گرم  ریثا ، نبا  ّربلادبع و 

.ق .ه  رد 99  هدوب و  نیعباـت  ناـگرزب  زا  هک  يراـصنا ، هقارـس  نب  عیبرلا  نب  دومحم  زا  ص 449 ) ج 5 ، « ) دنـسم  » رد لبنح  نبدمحا 
زامن هب  کلام  نب  نابتع  هناخ  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  نآ  نِّیبُم  اه  نآ  یگمه  هک  تسا ، هدرک  تبث  ثیدـح  راـهچ  هتفاـی ، تاـفو 

[ هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - تیتأ  لاق : کـلام  نب  ناـبتع  نع  عیبرلا  نب  دومحم  ینثدـح  لاـق  يرهزلا  نع  (: » .تسا (2) 1 هداتسیا 
هذـختا ًاناکم  یتیب  یف  تیلـصف  تئج  ّکنأ  تددولف  .يدجـسم  نیب  ینیب و  لّوحت  لویـسلا  يرـصب و  ترکنأ  دـق  ّینإ  تلقف  مّلـسو -

: لاق .هَّللاءاش  نإ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  لعفا - ّیبّنلا  لاقف  دجسم 

: مئاق وه  لاقف و  ّیلع  لخدف  نذأتساف  هعم  قلطناف  هعبتتساف  رکب  یبأ  یلع  ّرمف 

هیلإ اوباثف  رادلا  لهأ  ینعی  يداولا  لهأ  عمـسف  لاق : هل  هانعـض  ریزخ  یلع  هسبح  ّمث  لاق : دیرأ  ثیح  هل  ترـشاف  یّلـصأ  نأ  دـیرت  نیأ 
ام تلقف : کلام  نب  ناـبتع  تیقلف  کـلام ، نب  ناـبتع  نع  عیبرلا  نب  دومحم  اـنث  کـلام  نب  سنأ  نع  (: » 2 (3) تیبلا »...  ـألتما  یّتح 

- مّلسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  یلإ  ثعبف  یشلا ء  ضعب  يرصب  یف  ناک  لاق : ینثدحف  لاق : کنع ؟ ینغلب  ثیدح 

ص 318 ثلاثلا ، ءزج  تاقثلا ، - 1
ص 63 ج 10 ، رجح ، نبا  بیذهتلا ، بیذهت  کن : عیبرلا  نب  دومحم  لاوحا  حرش  يارب  - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تفگ : يو  دـیوگ : کلام  نب  نابتع  زا  لـقن  هب  عیبر  نب  دومحم  تفگ : هک  تسا  لـقن  يرهز  زا  - » 3
رد ییایب و  رگا  موش  یم  دونـشخ  .دـنا  هدـش  عنام  مدجـسم  نم و  ناـیم  بآ  ياـه  لیـس  مداد و  تسد  زا  ار  ما  ییاـنیب  متفگ : متفر و 

تفگ .منک  یم  ار  راک  نیا  ادخ  تساوخ  هب  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .منک  دجسم  ار  نآ  ات  يرازگب  زامن  ما  هناخ  زا  یلحم 
دراو نم  رب  تساوخ و  دورو  هزاجا  داـتفا و  هار  هب  وا  اـب  هدروآ ،؟؟؟ هارمه  ار  وا  تفر و  رکبوبا  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ 

سپـس تفگ : .مدرک  هراشا  متـساوخ  یم  هک  ییاج  هب  سپ  مرازگب ؟ زامن  یهاوخ  یم  اجک  تفگ : دوب ، هداتـسیا  هک  یلاـح  رد  .دـش 
هک ییاج  ات  دندمآ  نآ  يوس  هب  دندینش و  هناخ  لها  ینعی  هّرد ؛ لها  تفگ : .متشاد  هگن  .میدوب  هتشاذگ  شیارب  هک  یتسوپ ...  يور 

« .دش رپ  هناخ 
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ءاش نم  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  لبقاف  لاق : یّلـصم ، هذختاف  هیف  یّلـصت  یلزنم  یلإ  یجت ء  نأ  ّبحأ  ّینإ  تلقف :
(1) نیقفانملا و »...  نورکذی  نوثّدحتی و  هباحصأ  هلزنم و  یف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یّلـصف  لاق  باحـصأ  نم 

رکذـف تلقف : مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - تیتأ  لاـق : کـلام - نب  ناـبتع  نع  عیبرلا  نب  دومحم  ینثّدـح  يرهزلا  نع  (: » 3
نع (: » 4 (2) تیبلا »...  ألتما  یّتح  هیلإ  اوباثف  رادلا  لهأ  ینعی  يداولا ؛ لهأ  هب  عمـسف  هل  هانغـص  انل  ریزخ  یلع  هتـسبح  ّمث  لاق : هوحن ،

اوماقف یحضلا  هحبـس  هتیب  یّلـص  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنأ  کلام  نب  نابتع  نع  عیبرلا  نب  دومحم  نع  يرهزلا 
(3) هتالصب .» اّولصف  هءارو 

تـسا هنوگچ  متفگ : مدـید و  ار  کلام  نب  ناـبتع  هک  تسا  لـقن  کـلام  نب  ناـبتع  زا  عیبرلا ، نب  دـمحم  زا  کـلام ، نب  سنا  زا  - » 1
نم دزن  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  مدوـب ، ندـید  هب  رداـق  یمک  تفگ : تسا ؟ هدیـسر  نم  هب  وـت  هراـبرد  هک  يربـخ 

هارمه دـمآ ، هَّللا  لوـسر  تفگ : .منک  یّلـصم  ار  اـجنآ  نم  يرازگب و  زاـمن  نآ  رد  هدـمآ ، ما  هناـخ  هب  مراد  تسود  مـتفگ : .داتـسرف 
دندرک و يوریپ  وا  زا  هباحـص  دناوخ و  زامن  شا  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تفگ  .دنیایب  دنتـساوخ  هک  ییاه  هباحص 

 ...«. دندیبلط هزرابم  هب  ار  ناقفانم 
.متفر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تفگ : نم  هب  کلام  نب  نابتع  زا  لقن  هب  عیبرلا  نب  دومحم  تفگ : هک  تسا  لقن  يرهز  زا  - » 2
لها سپ  .متـشاد  هگن  مدوب  هتـشاذگ  شیارب  هک  یلج  یتـسوپ  يور  ار  وا  سپ  تفگ : .دـش  رارکت  ـالاب  رد  هچنآ  دـننامه  متفگ  سپ 

 ...« دش رپ  هناخ  هک  نیا  ات  دندمآ  نآ  يوس  هب  هناخ  لها  ینعی  دندینش ؛ ار  نآ  يداو 
زامن شا  هناخ  رد  زورمین ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  لقن  کلام  نب  نابتع  زا  عیبرلا ، نب  دومحم  زا  يرهز ، زا  - » 3

تساک و اب  رگید و  يدانسا  هلسلس  اب  ص 43  ج 5 ، دمحا ، دنسم  .دنداتسیا » شزامن  هب  وا  رس  تشپ  دنتساخرب و  اج  زا  سپ ، .دناوخ 
.هعامج و لفاونلا  هالـص  باب  تویبلا ، یف  دـجاسملا  باـب  هالـصلا ، باـتک  يراـخب ، ماـما  حیحـص  کـن : .ظـفل و  رد  ییاـه  يداـیز 

هالص باب  هالـصلا ، باتک  ص 124 و  ج 10 ، حرجلا ، لبقیال  باب  یـضاقلا ، بادآ  باـتک  یقهیب ، ماـما  يربکلا ، ننـسلا  نینچمه :
ص 362 ج 1 ، يوون ، حرش  ص 26 و  ج 1 ، نامیألا ، باتک  ملسم ، ماما  حیحص  زین : و  ص 53 . ج 3 ، هعامج ، هلفانلا 
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دییأت دروم  تسا ، نابتع  هناخ  رد  ربمایپ  طّـسوت  تعاـمج  زاـمن  يرازگرب  ددـعتم ، ياـهظفل  همه  اـب  ینعم  روحم  هک  ثیدـح ، نیارد 
: تسا هدش  هتفرگ  رارق  زین  یخیرات  عبانم  رگید 

: تسا هتشون  نانیمطا  اب  .ق ) .ه  ياّفوتم 354   ) نابح (1) نبا 

«. هتیب یلإ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - هءاج  »

یبا نب  دحاولادبع  هتفگ  هب  رمع ، نبدمحم  قیرط  زا  کلام ، نب  نابتع  زا  لقن  هب  عیبر  نب  دومحم  ثیدح  رکذ  نمض  دعس (2)  نبا  و 
: تفگ هک  هتسج  دانتسا  توع 

«. هَّللا لوسر  کلذ  لعفف  یّلصم  هذختیف  هتیب  نم  ناکم  یف  یّلصیف  هیتأی  نأ  ّیبنلا  لأسف  »

: دـنک یم  لـقن  يدـقاو  رمع  نبدـمحم  شداتـسازا  ترجه  مود  هدـسرد  دعـس  نبا  هک  تساروکذـم  ثیدـح  عباـنم  ترثک  ساـسارب 
«. مویلا یلإ  هنیدملاب  ساّنلا  یف  یّلصی  تیبلا  کلذف  »

؟ تساجک کلام  نب  نابتع  هناخ  ب :

کلام نب  نابتع  هک  میتفگ  .میزادرپ  یم  هنیدم  رهش  رد  هناخ  ناکم  تخانـش  یـسررب و  هب  نونکا  خیرات ، دانـسا  ندش  مولعم  زا  سپ 
ياه یـسررب  .تسا  هدرب  یم  رـس  هب  دندرک ، یم  یگدنز  هعمج  دجـسم  ترواجم  رد  هنیدـم  ابق و  نیب  هک  ملاسونب »  » لزانم نایم  رد 

.دوب هدش  انب  هفیاط  نیا  نایم  رد  ِفلَدْزُْملا »  » هب فورعم  جرب ) کشوک /(  هک  داد  ناشن  هبناج  همه 

: دسیون یم  ص 381 )  ) هباط ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  رد  يدابآزوریف 

(3) کلام » نب  نابتع  تیب  دنع  وه  جرزخلا و  نبا  فوع  نب  ورمع  نب  فوع  ءانبا  منغ  ملاس و  هانتبا  هنیدملاب ، مُطا  فلدزملا ؛ »

ص 318 ج 3 ، تاقثلا ، - 1
.وخس دراودا  ص 96 ، یناثلا ، مسقلا  ءزج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2

، نآ دـنتخاس و  ار  نآ  جرزخ  دـنزرف  فوع ، نب  ورمع  نب  فوع  نارـسپ  منغ  ملاس و  هک  هنیدـم  رد  تسا  یناـمتخاس  فلدزملا ، - » 3
« .تسا عقاو  کلام  نب  نابتع  هناخ  رانک 
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یم  (2) ملاس » ینب  رادب  فلدزملاب  یـسملا  لصاب  کلام  نب  نابتع  دجـسم   » (1) افولا ، ءافو  رد  يدوهمـس  ياه  شهوژپ  هب  هّجوت  اـب 
یماش یف  يّذلا  « ؛) ص 878  ) يدوهمس حیرصت  هب  هک  تسا  هدوب  نابتع  هناخ  نامه  فلدزم ، کشوک  ای  جرب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 

«. هیقرشلا يداولا  هودع  دنع  هعمجلا ، دجسم 

مطُأ هعمجلا )  ) دجسملا اذه  لامش  یف  : » هک تسا ، هتشون  راکـشآ  هب  هعمج  دجـسم  فصو  لیذ  ار  یناشن  نیا  یندم ، خّروم  يرطم ،
، مُطُأ  » (3) هماقلا .» فصن  ردق  هراجحب  ینبم  ًاّدج  ریغـص  يداولا  نطب  یف  دجـسملاو  .کلام  نب  نابتع  مطأ  فلدزملا  هل  لاقی  بارخ 

تقباطم فقس ، نودب  يراوید  راهچ  یلعف ؛ يانب  ياه  یناشن  اب  اه  یناشن  تافیـصوت و  نیا   (4) هراجحلا » ینبت  یّتلا  نوصحلا  یه  و 
یتحاسم هاتوک و  رایسب  ياهراوید  اب  یگنـس  تسا  ییانب  ًایناث : تسا و  هعمج  دجـسم  یماش ،)  ) یلامـش تمـسق  رد  ًالوا : .دراد  لماک 

.کچوک رایسب 

هتخادنا روکذـم  فّقـسم  ریغ  قاتا  لخاد  رد  يریـصح  مدرک ، هدـهاشم  .ق  .ه   1398 ياه 1395 / لاس  رد  اـنب  نیا  زا  رادـید  ماـگنه 
زا یفلتخم  ياه  مان  طلغ  هب  لاغذ و  اب  مه  نآ  یبوچ  هتـسکش و  رد  رواـجم  راوید  رب  .دوب  مدرم  زا  یـضعب  هّجوت  رگناـشن  هک  دـندوب 

.دندوب هتشون  ار  هعمج » دجسم   » هلمج

رگا تسا و  هدـش  ثادـحا  هتـشذگ  ياهانب  زا  يا  هناریو  رب  دجـسم  يانب  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  كاخ ، زا  یّلت  رب  اـنب  رارقتـسا 
داجیا نآ  دای  هب  هک  ییاهانب  ای  نابتع  هناخ  ملاس و  ینب  جرب  ياه  هنیرید  زا  ییاه  هناشن  تسا  نکمم  دوش ، هداد  يرادرب  كاخ  لاجم 

15 - 2 15 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن : .دهد  ناگدنهوژپ  تسد  هب  دنا ، هدش 

ص 876 ج 3 ، یفطصملاراد ، رابخأب  افولا  ءافو  - 1
« .تسا موسوم  ملاس  ینب  هناخ  رد  فلدزم  مان  هب  هک  تسا  ینامتخاس  لصا  رد  کلام ، نب  نابتع  دجسم  - » 2

رایسب دجسم  دنیوگ و  یم  کلام  نب  نابتع  نامتخاس  فلدزم  نآ  هب  هک  تسا  يا  هناریو  نامتخاس  هعمج ، دجسم  نیا  لامش  رد  - » 3
ءزج 3، افولا ، ءافو  کن : تسا »...  ناسنا  تماق  همین  هزادنا  هب  نآ  هزادنا  هدـش و  هتخاس  گنـس  اب  هک  تسا  يداو  نایم  رد  یکچوک 

ص 820
ص 95 ج 4 ، يرابلا ، حتف  رجح ، نبا  .دوش » یم  هتخاس  گنس  اب  هک  تسا  ییاهژد  مُطُأ ، - » 4
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رذوبا دجسم  مهدزناش : لصف 

هـس هک  فلتخم ، مان  هس  هب  ناکم  نیا  زا  یـسانش ، مالـسا  عبانم  رد  .دراد  رارق  رذ  یبا  عراش  راطملا و  عراش  عطاقت  رد  رذوبا  دجـسم 
: تسا هدش  دای  رکذ و  دهد ، یم  ناشن  ار  توافتم  ینید  یخیرات - رابتعا 

دجسم  » ینارظن بحاص  دنا و  هدناوخ  يریحبلا » دجـسم   » ار نآ  يا  هدع  تسا و  هدجـسلا » دجـسم   » ناکم نیا  هک  تسا  نآ  رب  یلوق 
.شدنناوخ یم  يرافغ » رذوبا 

راـبخاب اـفولا  ءاـفو   » رد يدوهمــس  و  دنــسم »  » رد لـبنح  نبدـمحا  و  هنیدـملا » راـبخا   » رد هلاـبز  نـبا  و  ناـمیألا » بعــش   » رد یقهیب 
هک تسا  یناسک  ياـعّدا  دنـس ، نآ  هک  دـننک ؛ یم  لـقن  فوع  نب  نامحرلادـبع  زا  فلتخم  دانـسا  هب  ار  یثیدـح   (1) یفطصملاراد »

: دنناد یم  هدجّسلا  دجسم  ار  روکذم  ناکم 

: دنک یم  تیاور  نامحرلادبع 

یّتح دوجـسلا  لاطأف  ًادـجاس  ّرخف  هلبقلا ، لبقتـس  اـم  لخدـف  هتقدـص ، وحن  هّجوتف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  جرخ  »
؟ کنأش ام  لاق : نمحرلادبع ! تلق : اذه ؟ نم  لاق : هسأر و  عفرف  .هنم  توندف  اهیف ، هسفن  ضبق  هَّللا  ّنأ  تننظ 

.اهیف کسفن  ضبق  دق  هَّللا  نوکی  نأ  تننظ  هدجس  َتدجس  هَّللا  لوسر  ای  تلق :

ص 852 ج 3 ، - 1
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نیا  (1) هیلع .» تمّلس  کیلع  مّلس  نم  هیلع و  تیلص  کیلع  یّلـص  نم  لوقی : ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ  لاقف : ینرـشبف  یناتأ  لیربج  ّنأ  لاقف :
فوع نب  نامحرلادبع  نبدمحم  نبا  دحاولادبع  ریبج ، نبدمحم  زازبلا ، یلعیوبا ، ایندلا ، یبا  نبا  قیرط  زا  يدـنچ  فالتخا  اب  تیاور 

.تسا هدش  تبث 

: هک تسا  هدرک  دییأت  ار  مکاح  نایب  تایفالخلا »  » رد یقهیب 

هدش دای  ناکم  هک  ددرگ  یم  مولعم  روکذم  ثیدـح  زا   (2) ثیدحلا .»...  اذه  نم  ّحصأ  رکشلا  هدجـس  یف  ملعأ  حیحـص و ال  اذه  »
قیرط رد  نآ  هک  دشاب  یم  هلفاّسلا  هار  ریسم  رد  يدوهمـس  هتفگ  هب  نیا  تسا و  هدوب  هنیدم  رهـش  رد  مالـسا  لوسر  تاقدص  زا  یکی 

تروص هب  روکذـم ، ناکم  يدوهمـس  تایح  نامز  رد  هک  تسادـیپ  نینچ  تسا و  بلّطملادـبع  نب  هزمح  هاـگمارآ  هب  هنیدـم  یقرش 
.تسا هدوبن  یّصاخ  مان  نآ  رب  هک  دوب  هدمآ  رد  يدجسم 

؛ دننک یمن  یفن  ار  نامحرلادبع  ثیدح  تّحص  تسا ، ریحبلا  دجسم  تاصّخشم ، نیا  اب  یهاگیاج  دنیوگ : یم  هک  ینارگـشهوژپ  اما 
ار نآ  هتشاد ، ياج  هنیدم  خیرات  ياه  ناتـسامرخ  نیرت  یمیدق  زا  یکی  ریحبلا ، ناتـسلخن  هنایم  رد  دجـسم  يانب  هک  تهج  نادب  یلو 

.دنا هتفگ  يریحبلا  دجسم  هنیدم : لها  شیوگ  هب  ای  ریحبلا  دجسم 

عرـش هاگداد  ناگدنـسیون  زا  یکی  يرب ،» لیلجلادـبع  خیـش   » موحرم كالما  زا  رخاوا  نیا  ات  ماـن ، ترهـش و  نیمه  اـب  ناتـسلخن  نیا 
ّتیمها روخ  رد  یهّجوت  نآ ، هزاوآ  زا  دوب و  هنیدم 

فرط هب  اجنآ ، هب  دورو  زا  سپ  .دندومن ، تمیزع  شا  هقدص  ّلحم  يوس  هب  دـندش و  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگربمایپ  - » 1
کیدزن وا  هب  .درک  ضبق  ار  شحور  دـنوادخ  مدرک  نامگ  دـیماجنا ، لوط  هب  دوجـس  ناـمز  نوچ  دـندرک ، هدجـس  دنداتـسیا و  هلبق 

هدجس هب  نوچ  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف : نامحرلادبع ، مدرک : ضرع  تسیک ؟ دومرف : درب و  الاب  ار  شرس  مدش ،
داد هدژم  نم  هب  دمآ و  مدزن  هب  لیئربج  دومرف : .تسا  هدرک  ضبق  ار  تحور  دنوادخ  مدرک  نامگ  دـیماجنا ، لوط  هب  هدجـس  یتفر و 

مالس وا  هب  دنک ، مالس  وت  هب  هک  یسک  متسرف و  دورد  وا  رب  نم  دتسرف ، دورد  وت  رب  هک  یسک  دیامرف : یم  ّلجوّزع  دنوادخ  تفگ : و 
« .منک یم 

« .متفاین يرازگرکش  هدجس  رد  ثیدح  نیا  زا  رتربتعم  تسا و  تسرد  نیا  - » 2

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 313 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_292_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_292_2
http://www.ghaemiyeh.com


292 ص :

.دوب هتفای 

یم لاجم  ار  یـسررب  ناکما  یـسانش ، هنیدـم  عبانم  هک  اجنآ  ات  هنیدـم و  يرهـش  تفاب  ییایفارغج  فاصوا  خـیرات و  رد  همه ، نیا  اـب 
: دنا هتسناد  يرافغلا  رذ  یبا  دجسم  ار  هدشدای  ناکم  دنهد ،

هتـسناد ربمایپ - یباحـص  يرافغ - رذوبا  هناخ  لحم  ار  نآ  ّتیعطاق ، اب  هرجهلاراد » ملاعم  نم  هرجهلا  تسنآ  اـمب  فیرعتلا   » رد يرطم 
.تسا

تایاور یلو   (1) دراگن ، یم  يرافغلارذ » یبا  دجسم   » ناونع تحت  ار  ریحب  ناتسغاب  رواجم  دجسم  خیرات  حرش و  هچ  رگا  يدوهمس 
.دناد یمن  دامتعا  لباق  صوصخ  نیا  رد  ار  يرطم 

یناشن مان و  نینچ  رابتعا  تّحـص  رب  یلیلد  ای  دنـس  هنیدم ، يایفارغج  خیرات و  عبانم  صوصخ  رد  شعماج ، تاقیقحت  مامت  اب  وا  دوخ 
اب .تسا  هدوب  بّجعتم  رذوبا  مان  هب  دجـسم ، ترهـش  زا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  شتالمج  عومجم  زا  یّتح  تسا و  هدرکن  هئارا  هتفاین و 
ار دوخ  ياج  مدرم  نایم  رد  هاگچیه  ام ، نامز  ات  وا ، زا  سپ  هچ  و  .ق ) .ه  ياّفوتم 911   ) يدوهمس زا  لبق  هچ  ترهش ، نیا  همه ، نیا 

.تسا هدادن  هدجس  ای  يریحب  ياه  مان  هب 

هنیدم ياهدجسم  هلمج  زا  ار  يرافغ  رذوبا  دجـسم  ص 16 ،) « ) هرّونملاهنیدملا فصو   » باتکرد شیپ  لاسدصکی  یـسوم  نب  یلع 
: دنک یم  صّخشم  نینچ  ار  نآ  درمش و  یم 

«. هنع هَّللا  یضر  يرافغلا  رذ  یبأ  اندیس  دجسمب  فرعی  هقدصلا و  نیع  ضیفم  دنع  فوقسم  ریغ  ریغـص  دجـسم  هقدصلا ، عزج  یف  «و 
دش و انب  دیدجت  دوعس  نامز  رد  هرّونملا ،» هنیدملا  خیرات  نم  لوصف   » باتک رد  ظفاح ، یلع  رـصاعم  خّروم  هتفگ  هب  دجـسم  نیا   (2)
هب دراد ، رارق  رذ  یبا  عراش  اب  راطم  عراش  عطاقت  زکرم  رد  هک  ار  نآ  فارطا  دـندرک و  ثادـحا  نآ  یبرغ  لامـش  نکر  رد  يا  هرانم 

.دندیشخب تنیز  ییاه  هچغاب 

ص 851 ج 3 ، افولاءافو ، - 1
فورعم هیلع - هَّللا  ناوضر  يرافغلا - رذوبا  دجسم  هب  هک  دراد ، دوجو  یفّقسم  ریغ  کچوک  دجـسم  هقدصلا ....  عزج  لحم  رد  - » 2

« .تسا
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طّـسوت روبزم  دجـسم  رگید  راب  راّطع ، یفطـصم  دّیـس  موحرم  ییامنهار  یلاها و  رّرکم  ياهدـیکأت  هب  هّجوت  اب  ریخا و  ياه  لاـس  رد 
يدنب عمج  زا  سپ  دیدرگ و  انب  دیدجت  نیون  کبس  رتشیب و  عافترا  اب  نآ  هرانم  دش و  يزاس  هرابود  ناتسبرع  ّجح  فاقوا و  ترازو 

.دنتشاگن ار  رذ » یبا  دجسم   » ترابع دجسم ، يدورو  لخدم  رانک  رد  ییولبات  رب  ناگدنهوژپ ، يارآ 

ددرگ و یم  رازگرب  تعامج  زامن  اجنآ  رد  هک  مدـید  مدـمآ ، لیان  دجـسم  رادـید  هب  هک  .ق  .ه  ات 1398  ياه 1395  لاس  لـالخ  رد 
16 - 2 16 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن : .دنتسه  علطم  نآ  ینید  تیمها  زا  فارطا ، هبسک  مدرم و 
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رکبوبا دجسم  مهدفه : لصف 

- یـضیرعلا هقیدح  هب  نآ  هصرع  رهـش ، یمیدق  تفاب  رد  هک  دشاب  یم  هخانم  رد  یّلـصملا ، هب  دجـسم  نیرت  کیدزن  رکبوبا ، دجـسم 
.تسا هدوب  لصّتم  ءاقرزلا - رواجم 

دیع زامن  شتفالخ ، دهع  رد  رکبوبا  هک  دنا  هتفگ  یلو  تسا ؛ هتفرن  یتراشا  نآ  یخیرات  رابتعا  تسادق و  هب  یخیرات ، ربتعم  دانسا  رد 
.تسا هدروآ  ياج  هب  ناکم  نآ  رد  ار 

دجسم یّلـصملا /(  دجـسم  يزاسوناب  نامزمه  و  .ق - .ه   93 لاس 91 / رد  هنیدـم  یلاو  زیزعلادـبع - نب  رمع  نامز  رد  رکبوبا  دجـسم 
.تسا هدش  ثادحا  بلاط ) یبا  نب  یلع 

لاس رد  هک  میناد  یم  اهنت  .میرادـن  تسد  رد  يدنتـسم  ياـه  شرازگ  خـیرات ، لوط  رد  دجـسم  نیا  رّرکم  ياـه  میمرت  دـیدجت و  زا 
.تسا هدمآ  رد  تساجرب ، اپ  نونکات  هک  یلکیه  هب  هدش و  انب  دیدجت  ینامثع ، دومحم  رما  هب  راب  نیرخآ  .ق و   1254

دجسم یّلصملا و  دننام  نآ  نامتخاس  دراد و  یعیدب  هعومجم  ابیز ، يا  هرانم  یچگ و  يدبنگ  زا  يرادروخرب  ظاحل  هب  دجـسم  يانب 
.تسا هدش  يرامعم  هایس  تخس  ياه  گنس  اب  یلع 

لاس لالخ  رد  ریقح  هتـشگ و  عقاو  هخانملا  عراش  رد  هّیـضیرعلا  قاقز  لخدـم : همامغ ،) یّلـصملا /(  یبرغ  لامـش  رد  رکبوبا  دجـسم 
نارئاز یمالـسا و  ياهروشک  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هجوت  دروم  ار  نآ  مدمآ ، لئان  دجـسم  رادید  هب  هک  .ق  .ه  ات 1398  ياه 1395 

.مدید هنیدم 

17 هرکیپ 1 - کن :
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رمع دجسم  مهدجیه ؛ لصف 

نآ هب  زین  يدوهمس  تسا و  هدشن  يرکذ  دجسم  نیا  زا  متشاد ، یسرتسد  نادب  هک  يرابخا  هریـس و  یخیرات و  عبانم  زا  کی  چیه  رد 
.دشاب مه  نآ  لماش  رکبوبا ، یلع و  دجسم  ود  يانب  لیذ  ثحب  دروم  تالامتحا  زا  یکی  تسا  نکمم  درادن و  يا  هراشا 

مان هب  يدجـسم  ظاحل ، نادب  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا و  .ق  لاس 1254  رد  ینامثع  دومحم  ناطلس  ياه  هتخاس  زا  روکذم  دجـسم 
.دنشاب هدرک  سیسأت  زین  باطخ  نبرمع 

يربوـک  » ار نآ  هنیدـم  لـها  هک  تسا  یلپ  هب  لـصّتم  هدـش و  عـقاو  ناـحطب  يداو  هراـنک  یّلـصملا ، یقرـش  بوـنج  رد  رمع  دجـسم 
18 هرکیپ 1 - کن : .دنا  هداد  ترهش  مقر 2  جردملا »
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یلع دجسم  مهدزون ؛ لصف 

رگید يدوهمس و  .تسا  روهشم  بلاط  یبا  نب  یلع  دجسم  هب  هک  دراد  دوجو  ییانب  رکبوبا ، دجـسم  لامـش  یّلـصملا و  هدودحم  رد 
طوبرم دانسا  لیذ  تایاور و  حرش  نمض  يدوهمس  .دنا  هدرواین  رد  شراگن  هب  یبلطم  دجسم ، نیا  زا  اًلقتـسم  سانـش ، هنیدم  يامدق 

، روکذـم دجـسم  هک  دـهد  یم  ناشن  لمجم ، تراشا  نیا  دراد و  یتراشا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مان  هب  يدجـسم  هب  یّلـصملا  دجـسم  هب 
« رهزا نبا  یلوم  دیبع  نبدعـس   » قیرط زا  یکردم  هبـش  نبا  زا  يدوهمـس  همه ، نیا  اب  .تسا  هتـشادن  هنیدم  رهـش  رد  یـصاخ  یگژیو 

: هک تسا  هدرک  هئارا 

«. هالصلا دعب  بطخ  ّمث  یّلصف  .ٌروصحم  نامثع  و  هنع - هَّللا  یضر  ّیلع - عم  دیعلا  تیّلص  لاق : »

: تسا هدمآ  يرهز »  » زا يدنس  رد  و 

هاگدجس تسا  نکمم  ساسا  نیا  رب   (1) بلاط .» یبأ  نب  ّیلع  دیعلا  موی  یّلص  هعمجلا و  روصحم  نامثع  فیَنُح و  نب  لهـس  یّلـص  »
مه نآ  دیع ، زامن  يرازگرب  رد  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

زامن دـیع  زور  بلاط  یبا  نب  یلع  دوب و  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یلاح  رد  دروآ ، ياج  هب  ار  زامن  هعمج  زور  فینح ، نب  لهـس  - » 1
« .دروآ ياج  هب  ار 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 318 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_297_1
http://www.ghaemiyeh.com


297 ص :

، نارازگزاـمن هصرع  ماـّیا ، نآ  رد  تسا و  هدوب  یّلـصملا  رد  کـش  یب  هک  ناـفع » نب  ناـمثع  : » موس هفیلخ  هناـخ  هرـصاحم  ماـّیا  رد 
.دنشاب هداهن  انب  نآ  رد  يدجسم  هدجس ، نآ  عوقو  رابتعا  هب  اهدعب  هک  دشاب  ّلحم  نیمه  هدوبن ، يا  هتسب  ياضف  هب  دودحم 

مغیـض نیّدلا  نیز  ریما  درک و  يزاس  هرابود  میمرت و  ای  انب  کلملادبع  نبدیلو  دهع  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  راب  نیلّوا  ار  یلع  دجـسم 
نامز رد  ات  درک ؛ انب  دـیدجت  .ق  لاس 881  رد  ار  نآ  رگید  راب  هدوب ، هنیدـم  تقو  ریما  يولع و  تاداـس  زا  هک  اـنْهَمونب ، زا  يروصنم 

.دننامن هرهب  یب  انب  دیدجت  میمرت و  زا  اه  ینامثع 

هـس نآ ، بناج  ود  رد  تسا و  هدـش  عقاو  گرزب  يدـبنگ  ریز  هک  تسا  یبارحم  ياراد  ینـالوط و  ضرع و  مک  دجـسم ، ناـمتخاس 
.دنا هدرک  شا  هطاحا  برغ ، رد  دبنگ  هس  قرش و  رد  دبنگ 

طوبرم نآ  يانب  هنیدم ، فاقوا  هرادا  ِكرادم  رابتعا  هب  هک  ینامثع ، ياهانب  لومعم  کبس  هب  تسا  يا  هرانم  ياراد  دجـسم  نینچمه 
.دشاب یم  .ق  لاس 881  هب 

هاگتـسیا نامتخاس  ثادـحا  هطـساو  هب  هک  مدـید  مدـمآ ، لیان  دجـسم  نیا  رّرکم  رادـید  هب  هک  .ق  .ه  ات 1398  ياه 1395  لاـس  رد 
.دوب هدش  هتساک  نآ  یجراخ  يامن  ییابیز  زا  يدودح  ات  دجسم ، رد  لباقم  رد  قرب  تیوقت 

ًاقیقد هرانم ، کبس  هب  هّجوت  اب  تسا و  هدش  هتخاس  مکحتسم  رایسب  نهپ و  میخض و  ياه  نوتس  هایس و  گرزب  ياه  گنس  اب  دجـسم 
.تسا هدنام  اجرب  اپ  نونک  ات  .ق  نرق 9  زا  انب  ساسا  یئزج ، یمیمرت  راثآ  يانثتسا  هب  هک  دوش  یم  مولعم 

یلع دجسم  قرش  تمـسق  رد  هک  یبّنلادجـسم  ات  نآ  هلـصاف  هدش و  عقاو  رایطلا  قاقز  لخدم  هخانم و  یبرغ  تمـس  رد  یلع  دجـسم 
.تسا رتم  اهنت 350  دراد ، رارق 

19 - 2 19 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن :
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ضیَرُع یلع  دجسم  متسیب ؛ لصف 

ار مان  نیا  .تسا (2)  برثی  یضارا  هلمج  زا  نآ  .تسا (1) و  هنیدم  یقرش  ياه  يداو  زا  یکی  مان  ضرُع ، ای  ضرِع  رَّغـصُم  ضیَرُع ،
: تسا هدروآ  نینچ  دنک ، یم  نایب  زین  ار  نآ  ییایفارغج  ّتیعقوم  هک  يا  هتفگ  نتم  رد  ربمایپ 

«، یمح  » .ریبز (4) زا  وا  کلام و  یبا  نب  هبقع  نبدـمحم  زا  لقن  هب   (3) ضیرُعلا » یلإ  هظیرق  هّرح  نیب  ام  یَّمحلا  نم  هنیدملا  ّحـصأ  »
ردـصم و ریغ  مسا  یمح  ظفل  ّنا  برقی ...  یعری و ال  ساّنلا و ال  نم  یمحی  الکلا  عضوم   » (5) ینیع : هتفگ  هب  انب  روکذم و  دنس  رد 

(6) روطحم »...  یمحم  يأ  لوعفم  ینعمب  ءافلا  رسکب  لعف  نزو  یلع  وه 

.یگنس پاچ  ص 331 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، ص 260 ؛ مناغملا ، يدابآزوریف ، - 1
ص 114 ج 4 ، ضیرع ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  ص 262 ؛ برعلا ، هریزج  هفص  ینادمه ، - 2

« .دراد رارق  ضیرع  ات  هظیرق  هرح  نیب  هنیدم ، هاگارچ  نیرتهب  - » 3
.نامه يدابآ ، زوریف  - 4

ص 212 ج 13 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يراقلا  هدمع  - 5
نآ هب  ندـش  کیدزن  هزاجا  یـسک  هب  هک  يروط  هب  دوش ؛ یم  تیامح  يریگولج و  نآ  لـخاد  هب  مدرم  دورو  زا  هاـگارچ  لـحم  - » 6
ءاف رـسک  اب  لعف  نزو  رب  تسا  ردـصم  ریغ  مسا  یمح  ظـفل  دوش »...  یم  عنم  لـحم  نآ  رد  ندـیرچ  زا  ناـیاپراهچ  دوش و  یمن  هداد 

 ...«. هدش عنم  هدش و  تیامح  ینعی  لوفعم ؛ يانعم  هب  لعفلا 
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: دنا هدروآ  هلوسرل » هَّلل و  ّالإ  یمح  ال  : » ثیدح لیذ  ناملسم ، نایتفم  حالطصا  رد  و 

یمحلا ّنأ  هیعفاشلا  دـنع  اهریغ ...  عنمی  هصوصخم و  شاوم  هاعرتف  ـألکلا  هیف  رفوتیل  تاوملا  کـلذ  نم  ءاـیحألا  نم  عنمی  نأ  هاـنعم  »
هّرح نامه  هظیرق  هّرح   (1) نیملـسملا »...  هّفاکب  ّرـضی  نأ ال  اقلطم  زاوجلا  ّلحم  میلاقألا و  هالو  هب  قحلأ  نم  مهنم  هفیلخلاب و  صتخی 
یپ ياه  هدـس  رد  هنیدـم ، فارطا  يزرواشک  قطانم  نیرتهب  زا  یکی  نآ ، دراد و  رارق  نآ  یقرـش  لامـش  رد  ضیرُع »  » هک تسا  مقاو 
نیز هب  تداـبع ، ملع و  ترثـک  ظاـحل  هب  هک  دوـب  قداـص  دّـمحم  نـبرفعج  ماـما  نادـنزرف  زا  یکی  یلع ،»  » .تـسا (2) هدوـب  یپ  رد 
یلع ضیرُع /(  یلع  تروـص  هـب  شماـن  خـیرات  رد  دوـب ، هدـیزگ  نکـسم  ضیرع  هـقطنم  رد  نوـچ  .تشاد (3) و  ترهـش  نیدباعلا 

بیذهتلا (5): بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هتفگ  هب  ینَدَملا ،) یلع  ضیرُع /(  یلع  .تسا (4)  هدش  هدرب  یضیرُع )

« .ق هنس 210  تام  هرشاعلا - رابک  نم  لوبقم - یسوم - وخأ  »

«. فارشألا هداسلا  هلج  نم  : » تسا هتفگ  شا  هراب  رد  بهذلا ، تراذش  رد  زین  دامع  نبا 

هاگتسیز رد  تافو ، زا  سپ  هک  هتسناد  هقث » ردقلا  لیلج  : » ار وا  تسرهفلا (6)  رد  یسوط  و 

ددرگ و زبـس  نیمز  هک  نیا  اـت  دـیآ  لـمع  هب  يریگوـلج  نیمز  نآ  هب  ناـیاپراهچ  ندـش  کـیدزن  زا  هک  تسا  نـیا  نآ ، ياـنعم  - » 1
تسا و هفیلخ  صتخم  دوش ، یم  عاـفد  تیاـمح و  وا  زا  هک  هچنآ  دـندقتعم  اـه  یعفاـش  دـنرچب .»...  نآ  رد  یـصوصخم  ناـیاپراهچ 
، رجح نبا  کن : .دناسرن  ینایز  ررض و  نیملسم  مومع  هب  هک  نیا  رب  طورـشم  دندرک ، قحلم  نآ  هب  ار  قطانم  نایلاو  نانآ ، زا  یـضعب 

.هاقاسملا باتک  ص 44 ، ج 5 ، يرابلا ، حتف 
ص 1188 ءزج 4 ، یفطصملاراد ، رابخأب  افولا  ءافو  يدوهمس ، - 2

ص 284 يرولا ، مالعا  یسربط ، زین : ص 280 و  ج 4 ، بقانملا ، بوشآرهش ، نبا  ضیرع ، یلع  - 3
ص 209 لاقملا ، یهتنم  یلع ، وبا  ص 272 ؛ ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، ص 176 ؛ لاجرلا ، باتک  یشاجنلا ، - 4

ص 33 ج 2 ، - 5
رایمار دومحم  مامتها  هب  ص 212 ، - 6
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سرهف د  .دیدرگ ؟؟؟ هنیدم  خیرات  رد  ناناملـسم  مارتحا  دروم  شدقرم  يو ، يونعم  یملع - ماقم  هب  رظن  دش و  هدرپس  كاخ  هب  دوخ 
؟؟؟ دوش بیرخ  لج  زع و  دیهمت ه  سرهف ه  دمحلا هللا  شا  یق  سرهف  دمحلا هللا و  هللا 

: تسا هدرک  دای  نینچ  ضیرُع  یلع  دقرم  دجسم و  يانب  زا  ص 10 ،) « ) هرونملا هنیدملا  فصو   » رد یسوم  نب  یلع 

رابآب و ریثک  عرازم  ماقملا  یبرغ  نم  .هرانم و  هّبقلا  بناجب  دوقعم و  دجسم  هل  قداصلا ، رفعج  اندّیس  نبا  ضیرُعلا ، یلع  اندّیـس  دقرم  »
، هتفگ اشاپ (2)  تعفر  هکنانچ  دقرم  نیا   (1) هدحاو .» هعاس  هیقرشلا  هّرحلا  قیرط  نم  هنیدملا  نیب  هنیب و  دیـشرلا  یبأ  عرازمب  فیرعت 

راک يور  زا  لبق  ات  زین  اه  ناکم  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  رما  نیا  تسا و  هدوب  روهـشم  یـضیرعلا » یلع  خیـش  حیرـض   » هب هک  هتـشاد 
.تسا هدوب  اه  یماما  اه و  یعفاش  ًاصوصخ  هنیدم ؛ نارئاز  هّجوت  ّلحم  اه » يدوعس   » ندمآ

: دنک یم  دیکأت  هدروآ ، نایم  هب  نخس  ضیرعلا  هقطنم  زا  لیصفت  هب  هک  یشایعلا (3) 

.دهد یمن  ام  هب  یتاعالّطا  نآ  تمدق  زا  یلو  نیدباعلا ،» نیز  نودصقی  ضیرعلا  یلع  دجسمب  فرعی  دجسم  هدنع  «و 

هداد ناشن  یبوخ  هب  هدرک ، هّیهت  دقرم  ای  دجسم  يانب  يامنرود  زا  .ق  .ه  ات 1325  ياه 1318  لاس  هنایم  رد  اشاپ  تعفر  هک  يریوصت 
رادـید رد  هچنآ  اب  روکذـم ، ریوصت  رد  سکعنم  ینادابآ  نامه  راثآ  یلو  تسا ؛ هدوب  رادروخرب  لومعم  قنور  زا  ناکم  نآ  هک  تسا 

.درادن تقباطم  مدمآ ، لئان  نادب  .ق  .ه  ات 1398  ياه 1395  لاس  لالخ  رد 

ياـنب زا  يرثا  هن  نآ  رد  .تساـجرباپ  ضیرُع » مرخ   » عرازم راـنک  رد  هدـش و  هبورخم  ضیرُع » یلع   » دجـسم ياـنب  راـثآ  نوـنکا  مـه 
هب لب  تدابع ! يارب  یناکم  هن  میتفای و  يدقرم 

تسا و يراز  هزبـس  تخردرپ و  ياـج  رد  يدجـسم  ياراد  مالـسلا ، هیلع  قداـص  رفعج  دـنزرف  ضیرعلا ، یلع  اـم  رورـس  دـقرم  - » 1
نیا نیب  هلصاف  .تسا  فورعم  دیشرلا  وبا  عرازم  هب  هک  تسه  یناوارف  عرازم  دقرم ، برغم  رد  .دراد  دوجو  يا  هتـسدلگ  هبق ، کیدزن 

« .تسا هار  تعاس  کی  ینوکسم  یقرش - هقطنم  قیرط  زا  هنیدم  دقرم و 
ص 427 ج 1 ، نیمرحلا ، تآرم  - 2

صص 366 و 524 رضاحلا ، یضاملا و  نیب  هنیدملا  - 3
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سرهف دـمحلا هللا  هللا  .تسا ؟؟؟ هدـش  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  نآ  لئاسم  رگید  هدـمآ و  رد  شرواجم  نانکاس  تاّلغ  راـبنا  تروص 
؟ دوش لر  ربکا  هللا  نک  دمحلا هللا ال  دیهمت  فارگا 

20 - 2 ، 20 ياه 1 - هرکیپ 
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عادولاهّینث دجسم  مکی : تسیب و  لصف 

هراشا

مسا : » (2) هباطملا » مناغملا   » رد يداـبآزوریف  حیرـصت  هب  و  هبقعلا » قیرط  : » (1) يراقلا » هدـمع   » رد ینیع  هتفگ  هب  اـنب  تغل و  رد  هّینَث 
«. هوک هتشپ  : » يومح (4) توقای  لوق  هب  و  لبجلا » یف  یلاعلا  قیرّطلا  : » يراصنألا (3) سوّدقلادبع  فیرعت  هب  انب  و  عیدوتلا » نم 

هب نآ  تمدق  هک  تسا  یحالطـصا  نآ  تسا و  هدوب  یندم  نارفاسم  عیدوت  ناکم  عادولاهّینث »  » هک دنراد  رواب  ناسانـش  هنیدـم  همه  و 
(5) نیرفاسملا » عیدوتل  یّمس  : » يدابآزوریف هتفگ  هب  ددرگ و  یم  زاب  تلاهج  نارود 

عیدوت ناکم  عادولاهّینث ، فلا :

هراشا

هک  ) هّکم يوس  هب  دـح ، نآزا  هنیدـم  نارفاسم  هک  هدوب  ییاه  ناکم  مان  هنیدـم ، ياـیفارغج  خـیرات و  رد  عادولاـهّینث  هک  تسا  مّلـسم 
هقردب عیدوت و  هتفر ) یم  رامش  هب  رهش  یلامش  ای  یماش  تهج  هک   ) ماش يوس  هب  و  هدش ) یم  هدیمان  یبونج  ای  یلِبق  تهج  ًاحالطصا 

.دنا هدش  یم 

ص 59 ج 9 ، - 1
ص 80 - 2

ص 159 هرّونملا ، هنیدملا  راثآ  - 3
ص 89 ج 2 ، نادلبلا ، مجعم  - 4

ذخأم نامه  ص 81 ، - 5
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نآ رد  مالـسا  ربمایپ  نوچ  تسا و  هتـسناد  هنیدـم  رب  فرـشُم  يا  هّپت  ار  عادولاهّینث  ذـخأم ، ناـمه  نادـلبلا ، مجعم  رد  يومح  توقاـی 
- روکذم رّرکم  ياهروضح  یسررب  .تسا  هدرک  ادیپ  هنیدم  خیرات  رد  یصاخ  ّتیعقوم  عادولاهّینث  دنا ، هتشاد  رّرکم  روضح  هاگیاج ،
- یخیرات ّتیعقوم  روضح ، نآ  تخانـش و  نیا  .تسا  نآ  قیقد  ّلحم  تخانـش  مزلتـسم  دناسانـشب - ام  رب  ار  تلاصا  تمدق و  نیا  هک 
رد ور ، نیازا  .تسا  هداد  رارق  ناناملـسم  هقـالع  دروـم  يداـمتم  نورق  رد  ربماـیپ ، یگدـنز  زا  یناـشن  ناوـنع  هـب  ار  عادولاـهّینث  ینید 

نیا رد  امدق  يارآ  قیبطت  نآ و  یلعف  ناکم  تخانش  هزیگنا  هب  اه و  باتک  یـسررب  هب  نآ ، ییایفارغج  یخیرات - ّتیعقوم  يوجتـسج 
: متخادرپ رهش  نیا  رد  راذگو  تشگ  هب  هنیدم ، رهش  ینونک  ياه  ّتیعقوم  اب  صوصخ ،

؟ دحا هوزغ  عادولاهّینث ، فلا : / 1

دنک یم  هراشا   (2) .ق ) .ه  ياّفوتم 60  « ) رذنم نبدعس  نبرذنم   » زا لقن  هب  يدعاس ، دیمحوبا  زا   (1) يربکلا » تاقبّطلا   » رد دعس  نبا 
؟ دنتسیک اهنیا  دومرف : دید ، ار  يرگشل  هاگان  .دومن  تکرح  عادولاهّینث  تمس  هب  هنیدم  زا  دحا ، زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک :

.عاقنیقونب زا  رفن  اب 600  لولس  نب  ّیبا  نب  هَّللادبع  دنتفگ :

.؟ دنا هدش  ناملسم  ایآ  دومرف : ربمایپ 

.ریخ دنتفگ :

لیذ رد  لبنح ، نبدمحا  دنسم  رد  هچ  رگا  ثیدح  نیا   (3) نیکرشملا .» یلع  نیکرشملاب  نیعتـسن  ّانأف ال  اوعجریلف  مهل  اولوق  : » دومرف
: هک نیا  هب  هدومن ، رکذ  راّجن  نبا  دانتسا  هب  ار  نآ   (5) لاّمُعلازنک »  » رد يدنه  یقّتم  یلو   (4) تسا ؛ هدماین  دیمحوبا  ثیداحا 

ص 34 ج 1 ، وخس ، دراودا  پاچ  ص 48 و  ج 2 ، - 1
ج 2 ص 414 ، بیذهتلا ، بیرقت  رجح ، نبا  - 2

« .میریگ یمن  تدعاسم  کمک و  نیکرشم  زا  نیکرشم ، یبوکرس  يارب  ام  اریز  دننک ؛ تعجارم  ات  دییوگب  اه  نآ  هب  - » 3
ص 423 ج 5 ، - 4

ص 275 ج 10 ، - 5
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هوزغ لیذ  يزاغملا ،»  » رد زین  يدـقاو »  » (1) .عادولا » هّینث  زواـج  اذإ  یّتح  دـحأ  موی  جرخ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - ّنإ  »
.تسا هدرک  دییأت  ار  نآ  دحا (2) 

نیا رد  عادولاهّینث  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دراد ، رارق  هنیدم  یلامش  تمـس  رد  هک  دحا ، بناج  هب  رهـش  زا  ربمایپ  تکرح  ریـسم 
.تسا هدش  عقاو  دحا  هار  رس  رب  هنیدم و  یلامش )  ) یماش تهج  رد  یخیرات ، دنتسم 

هتؤم هّیرس  عادولاهّینث ، فلا : / 2

: دسیون یم  كولملا (3)  لسّرلا و  خیرات  رد  يربط  ریرج  نبدمحم 

ار یهورگ  لّوألا  يدامج  رد  درب و  رس  هب  اجنآ  رد  ار  عیبر  هام  ود  تشگ ، زاب  هنیدم  هب  ربیخ  زا  یتقو  ربمایپ  دیوگ : یم  قاحـسا  نبا  »
« .دندش هتشک  هتؤم  رد  هک  داتسرف  ماش  يوس 

: هک دنک  یم  دانتسا  ریبز  نب  هورع  هتفگ  هب  هاگنآ 

هثراح نب  دیز  رگا  تفگ : درک و  موق  رالاس  ار  هثراح  نبدـیز  داتـسرف و  هتؤم  يوس  ار  ناسک  متـشه ، لاس  لّوألا  يدامج  رد  ربمیپ  »
.دشاب موق  رالاس  هحاور  نب  هَّللادبع  دش ، هتشک  رفعج  رگا  دشاب و  موق  رالاس  بلاط  یبا  نبرفعج  دش ، هتشک 

نآ ربمیپ  دش و  نوریب  هنیدـم  زا  موق  اب  درک و  عادو  يو  اب  تفر و  ربمیپ  شیپ  هحاور  نب  هَّللادـبع  دـندش ، یم  ناور  موق  هک  یماگنه 
« .درک هقردب  ار  اه 

نبا .تسا  هتخاسن  مولعم  ار  ناـکم  نآ  يربط  اـجک ؟ رد  اـّما  .تسا  هدرک  هقردـب  ار  هاپـس  ربماـیپ ، هک  ددرگ  یم  مولعم  ساـسا  نیا  رب 
مولعم ار  ناکم  هک  نآ  یب  هیوبّنلا (4)  هریسلا  رد  ماشه 

« .تشذگ نآ  زا  دش و  در  عادولا  هّینث  ّلحم  زا  هک  نیا  ات  دش  جراخ  هبنشکی  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  - » 1
.یسراف همجرت  ص 157 ، ج 1 ، - 2

.یسراف همجرت  ص 1169 ، ج 3 ، - 3
ص 429 ج 3 ، - 4
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مُهُعّیَُشی مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  جرخ  موقلا و  جرخ  ّمث  : » دسیون یم  هتفریذپ و  رهـش  زا  جراخ  رد  ار  هقردب  دزاس ،
عیدوت و ندش  عقاو  هب  هراشا  نمض  هتؤم » هّیرـس  : » لیذ  (2) يربکلا » تاقبطلا   » رد دعس  نبا   (1) مهنع .» فرصنا  ْمُهَعَّدَو و  اذإ  یّتح 

: دراگن یم  ًاحیرص  تعیاشم ،

 ...« مهعد فقوف و  عادولاهّینث  غلب  یّتح  ًاعّیشم  جرخ  «و 

ار زارف  نیمه   (3) .دـناوخ » ناشیا  رب  حـتف  ریخ و  ياعد  داتـسیا و  اجنآ  رد  .عادولاهّینث  ات  دومن  هقردـب  تعیاشم و  ار  ناشیا  ربماـیپ  «و 
: دسیون یم  دنک و  یم  دییأت  یبلح (4)  نیدلا  ناهرب  نب  یلع 

هَّللا يوقتب  مکیصوأ  هلوق : دعب  يأ  لاقف : هفقوف  عادولاهّینث  غلب  یّتح  مهل  ًاعّیشم  جرخ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنا  »
الف نیلزتعم  عماوصلا  یف  ًالاجر  اهیف  نودجتس  ماشلاب و  مکّودع  هَّللا و  ّودع  اولتاقف  هَّللا  مساب  اوزغا  ًاریخ ، نیملسملا  نم  مکعم  نمب  و 

حرـشب يرابلا  حتف   » رد ینیع   (5) انب .» اومدـهت  و ال  هرجـش ، اوعطقت  ًایناف و ال  ریـصب  ًاریغـص و ال  ـال  هأرما و  اولتقت  ـال  مهل و  اوضّرعتت 
جرخ  » ربمایپ هک  تسا  هدرک  لوبق   (6) يراخبلا » حیحص 

هقردب ار  نانآ  هکنیمه  دـش ، جراخ  نانآ  ندرک  هقردـب  روظنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـندمآ و  نوریب  مدرم  سپـس  - » 1
« .دش رود  نانآ  زا  دندرک ،

ص 128 ج 2 ، - 2
ص 93 ج 1 ، وخس ، دراودا  پاچ  - 3

ص 787 ج 2 ، نومأملا ، نیمألا  هریس  یف  هیبلحلا  هریّسلا  - 4
، هدرک فقوت  .دندیـسر  عادولاهینث  ّلحم  هب  هک  نیا  اـت  دـندش  جراـخ  ناـنآ  تعیاـشم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  - » 5

ادـخ مان  هب  .دـینک  يراتفرـشوخ  دنتـسه ، امـش  هارمه  هک  یناناملـسم  اب  منک و  یم  شرافـس  ادـخ  يراکزیهرپ  هب  ار  امـش  دـندومرف :
رد ار  نیـشن  هشوگ  ینادرم  دیگنج ، دیهاوخ  هک  ییاهاج  رد  تسا ؛ ماش  رد  امـش  نمـشد  ادخ و  نمـشد  دـندومرف : سپـس  .دـیگنجب 

چیه دینکن و  عطق  ار  یتخرد  چیه  دیـشکن و  ار  يدرمریپ  یکدوک و  ینز و  چـیه  .دـینکن  ضرعت  نانآ  هب  دـید ، دـیهاوخ  اه  هعموص 
« .دیزاسن ناریو  ار  ییانب 

.ماشلا ضرا  نم  هتوم  هوزغ  باب  ، 268 صص 267 - ج 7 ، - 6
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یکیدزن رد  يا  هیرق  یبوقعی (2)  حضاو  نبا  هتفگ  هب  هتؤم »  » هک نیا  هب  هجوت  اب  لاور و  نیدـب   (1) عادولا .» هّینث  غلب  یّتح  مهل  ًاعّیشم 
تسا و هتشاد  رارق  هنیدم  یماش  ای  یلامش  تهج  رد  هک  هتفریذپ  قّقحت  یناکم  رد  ربمایپ  تعیاشم  هک  تسا  مّلـسم  هدوب ، قشمد  ياه 

.تسا هدوب  هنیدم  لامش  رد  روکذم  عبانم  رد  هدشدای  ِعادولاهّینث  هک  دناسر  یم  رما  نیا 

كوبت هوزغ  عادولاهّینث ، فلا : / 3

هب هجوت  نودـب  هک  دـنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  ار  یثیدـح  نابح ، نبا  هیوهار و  نب  قاحـسا  زا  ینالقـسع (3)  رجح  نب  یلع  نبدمحا 
رد ناـنآ  فّقوت  كوبت و  هوزغ  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  ناناملـسم ، ربماـیپ و  هنادـنمزوریپ  تشگزاـب  صوـصخ  رد  هعتُم ، یهقف  تاـهج 

: تسا هّجوت  روخ  رد  يدنتسم  عادولاهّینث ،

لاقف .ّنهنم  اوعّتمت  اوناک  ءاسن  هَّللا ، لوسر  ای  اولاقف : اذه ؟ ام  لاقف : نیکبی ، ءاسن  عمس  حیباصم و  يأر  عادولاهّینثب ، لزن  اّمل  ّیبّنلا  ّنإ  »
هجو یناربـط ، هبـش و  نبا  قیرط  زا  روکذـم ، هعقاو  هب  دانتـسا  نمـض  يدوهمس (5)   (4) ثاریملا .» قـالطلا و  حاـکنلا و  هعتملا  مدـه 

: تسا هتفگ  هبش  نبا  .تسا  هداد  رارق  هّجوت  دروم  يرگید  رابتعا  هب  ار  عادولاهّینث  هیمست 

« .دندیسر عادولاهینث  ّلحم  هب  هک  نیا  ات  دندمآ  نوریب  مدرم  تعیاشم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  - » 1
ص 106 نادلبلا ، - 2

.حاکنلا باتک  ص 169 ، عسات ، ءزج  يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 3
ینانز هیرگ  يادص  دندید و  ار  ییاه  غارچ  رون  دندیـسر ، عادولا  هینث  ّلحم  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  - » 4

: دندومرف .دندرب  تذـل  دنتـسج و  هرهب  نانآ  زا  هک  دنتـسه  ینانز  هَّللا ، لوسر  ای  دـندرک : ضرع  تسیچ ؟ نیا  دـندومرف : .دندینـش  ار 
« .تسا هدرک  هدوبان  هدرب و  نیب  زا  ار  نآ  ثرا  قالط و  جاودزا و  هغیص ،

ص 1168 ج 4 ، یفطصملاراد ، رابخأب  افولا  ءافو  - 5
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حاکن ءاسنلا ، اوحکن  دـق  نوملـسملا  هعم  ربیخ و  نم  لبقأ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنأل  عادولاـهّینث  تیّمـس  اـّمنإ  »
ماما ترابع  هب  اـی   (1) عادولا .» هینث  تیّمـسف  ّنهولـسرأف  هعتملا ، ءاسنلا  نم  مکیدـیأ  یف  اناوعد  مهل : لاق  هنیدـملاب  ناک  اّـملف  .هعتملا 

نب بئاس  زا  یثیدـح  يراخب  ماما  كوبت ، هوزغ  اب  طابترا  رد   (2) عادولاهّینث .» تیّمـسف  ذئموی  انعد  اوتف  هعتملا ، نع  یهن  و  : » يراخب
دروم زین  كوبت  رفـس  حرـش  رد  هک  هنوگنآ  عادولاهّینث  لحم  دـهد  یم  ناشن  ًاـقیقد  هک  تسا  هدروآ  كوبت » هوزغ   » باـب لـیذ  دـیزی 

: تسا هدوب  هنیدم  یماش  یلامش و  ّتیعقوم  هتفرگ ، رارق  ناخّروم  حیرصت 

« يراخبلا حیحص  حرشب  يراقلا  هدمع   » رد ینیع   (3) كوبت .» هوزغ  نم  همدقم  عادولاهّینث  یلإ  ّیبّنلا  یقلتن  نایبصلا  عم  تجرخ  نیأ  »
همث ناک  هبقعلا و  قیرط  هینثلا  عادولاهینث - یلإ  : » تسا دـقتعم  ییاهدایز  مک و  اب  فلتخم و  ظفل  ود  هب  روکذـم  ثیدـح  نایب  رد   (4)

رد عادولاهینث  تسیاب  یم  هنیدـم ، یماش ) یلامـش /(  تمـس  زا  كوبت  هار  ریـسم  هب  هجوت  اـب  هک   (5) نیرفاسملا » هنیدـملا  لهأ  عدوی 
.دشاب هتشاد  رارق  هنیدم  رهش  زا  جراخ  لامش و 

زا هنیدم  مدرم  تشگزاب ، هنیدم  هب  كوبت  زا  نوچ  ربمایپ  دنا  هتفگ  هک  تسا  یتادنتسم  كوبت ، دربن  ِتشگزاب  تفر و  نیا  رگید  زارف 
ِدورو ترجه و  ماـگنه  رد  هک  ینوزوـم  دورـس  ناـمه  اـب  ار  شمدـقم  هنیدـم ، ناـناوجون  .دـندرک  لابقتـسا  عادولاـهینث  ّلـحم  رد  وا 

هنیدم هب  شنیتسخن 

زا هدـع  نیا  دـندمآ ، یم  ناناملـسم  هارمه  ربیخ  زا  هک  یماـگنه  هَّللا  لوسر  اریز  تسا ؛ هدـش  يراذـگمان  عادولا  هینث  رظن  نیا  زا  - » 1
اهر ار  اه  نآ  .دیرادرب  تسد  يا  هغیص  نانز  زا  دومرف : نانآ  هب  دندیسر ، هنیدم  هب  هک  نیمه  دندوب ، هدرک  هغیص  ار  نانز  ناناملـسم ،

« .تسا هدش  يراذگمان  عادولا  هینث  رظن  نیا  زا  .دینک 
عادولاهینث رظن  نیازا  میدرک  هحلاصم  یتشآ و  مه  اب  ماـگنه  نآ  رد  دـندرک و  میرحت  ار  هغیـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 2

ص 455 ج 1 ، یباهش ، دومحم  هقف ، راودا  کن : بهذم .» یماما  ناسانش  هقف  تخانش  يارب  .دش  يراذگمان 
« .مدمآ نوریب  عادولاهینث  ات  دندمآ ، یم  كوبت  گنج  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دخ  ربمایپ  زاوشیپ  هب  ناناوج  اب  - » 3

ءزج 18 ص 59 ، ج 7 ، - 4
« .دندرک یم  هقردب  لحم  نآ  رد  ار  نارفاسم  هنیدم  مدرم  هک  تسا  یهوک  نایم  هار  هدیرب  هینث  عادولا - هینث  ات  - » 5
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: دنتشاد یمارگ  دندوب ، هدومن  ارجا 

عادولا تاِّینَث  ْنِم  انیَلَع  رْدَْبلا  َعَلَط 

عاد ِهَّلل  اعَد  ام  انیَلَع  ُرکُّشلا  بَجَو 

زا كوبت » هوزغ   » لیذ (2) و  هیبلحلا » هریسلا   » رد یبلح  (1) و  يراخب » حیحص  حرشب  يرابلا  حتف   » رد ینالقسع  رجح  نبا  ار  دنس  نیا 
: تسا هدروآ  نینچ  لابقتسا ، مسارم  رد  یناوخرعش  نیا  دّدعت  هراب  رد  ار  یقهیب  هدیقع  یبلح  دنا و  هدومن  لقن  ربمایپ - رسمه  هشیاع -

(3) کلذ .» دّدعت  نم  عنام  «و ال 

عادولاهّینث دجسم  يانب  ب :

: هک میناوخ  یم  رمع  نبا  ثیدح  رد  ار  عادولاهّینث  نییعت  دنس  نیتسخن 

یلإ عادولاهّینث  نم  اهنم  رمضی  مل  ام  لسرأ  ءایفحلا و  نم  اهنم  رمضاف  لسرأف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  قبـس  لاق  »
: ربمایپ هک  تسا  هدش  هتفگ   (4) قیرز .» ینب  دجسم 

(5) نآرقلا .» هیف  يرق ء  دجسم  لّوأ  ناک  هیف و  ّلصی  مل  هتلبق و  نم  بجع  هیف و  أّضوت  قیرز و  ینب  دجسم  یف  لخد  »

.هنیدملا هباحصا  یبنلا و  مدقم  باب  راصنألا ، بقانم  باتک  ص 262 ، ج 9 ، - 1
ص 123 ج 3 ، - 2

يزوج و نبا  ضایع ، ياه  هتفگ  هب  زین  وا  هک  دـعب » هب  ص 257  ج 1 ، میرکلا ، هَّللا  تیب  هّکمل و  میوقلا  خـیراتلا  : » کن نینچمه  - 3
.تسا هدرک  دانتسا  یقارع  نیّدلا  نیز 

ص 11 ج 1 ، دمحا ، دنسم  - 4
نیلوا دجسم ، نیا  .درواین  ياج  هب  زامن  نآ  رد  درک و  بجعت  شا  هلبق  زا  تفرگ و  وضو  اجنآ  رد  دش و  قیرز  ینب  دجـسم  دراو  - » 5

ص ءزج 3 ، افولا ، ءافو  يدوهمـس ، هبـش ، نبا  کن : .یقرّزلا  هعافر  نبذاعم  زا  لـقن  هب  .دـش » هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  دوب  يدجـسم 
857
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: دیوگ یم  يدوهمس 

: تسا هتفگ  رمع  نبا  ثیدح  دروم  رد  ضایع  .تسا  هدوب  یّلصملا  دجسم  یلِبق )  ) بونج رد  دجسم  نیا  ناکم 

«. هوحن وأ  لیم  عادولاهینث  نیب  هنیب و  »

.تسا هتشاد  رارق  یّلصم  دجسم  لامش  ِیلیم ) کی   ) يرتم زا 2000  رتمک  هلصاف  رد  عادولاهّینث  نیا ، ربانب 

ّتیعقوم هتـسناد ، هنیدـملا » یماـش   » رد ار  عادولاـهّینث  .ق  نرق 9  مود  هــمین  رد   (1) یفطـصملاراد » رابخأب  اـفولا  ءاـفو   » رد يدوهمس 
يانب زا  يداـبآزوریف  دـننام  یلو  دـنک ؛ یم  یفّرعم  هیکزلا » سفنلا  دهـشم  باـبذ و  یلع  يذـلا  هیاّرلا  دجـسم  نیب   » ار نآ  ییاـیفارغج 

.تسا هدناوخن  نیعلا » همولعملا  دجاسم   » هرمز زا  ار  نآ  دهد و  یمن  یناشن  دنشاب ، هتخاس  عادولاهّینث  يدنلب  رب  هک  يدجسم 

« نویع كرب و  هنیدملاب  و   » حرـش هب  نوچ  شباتک ، هحفـص 409  رد  هریزجلا » ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و   » باتک ِفلؤم 
.دنک یم  دای  هینث  رد  يا  هکرب  زا  دزادرپ ، یم 

: تسا هدروآ  سیوناپ  رد  نآ  لیذ  برعلاهریزج - میدق  يایفارغجو  بدا  داتسا  رساجلادمح -

(3) مجعتسا » ام  مجعم   » رد يرکبلا   (2) .هیارلا » دجسم  یلع  علس  یماش  نم  ترم  عادولاهینث  هیکزلا و  سفنلا  دهـشم  تزواج  اذإ  «و 
«. لایمأ ُهعست  عادولاهّینث  ءایفحلا و  نیب   » هدوب و عادولاهّینث  دادتما  رد  نآ  هک  هدرک  دانتسا  رمع  نبا  ثیدح  هب  ءایْفَحلا »  » لیذ

اه و تعیاشم  زا  يدوبدای  هک  عادولاهینث  مان  هب  يدجـسم  يانب  هب  یلو  دـنا ؛ هدرک  ییاـهدای  عادولاـهّینث  زا  .ق  .ه  هدس 1300  ناّفلؤم 
رما نیا  دنا و  هدرکن  دروخرب  دشاب ، ربمایپ  ياه  هقردب 

ص 1169 ءزج 4 ، - 1
« .دیسر یهاوخ  هیارلا  دجسم  هب  علس  یماش  هارزا  ینک ، روبع  عادولاهینث  هیکزلا و  سفنلا  هاگمارآزا  هچنانچ  - » 2

.اقسلا یفطصم  مامتها : هب  ص 458 ، یناثلا ، ءزجلا  - 3
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.تسا هدوب  هانق  يداو  هب  ور  هنیدم و  رب  فرشم  يا  هّپت  مان  اهنت  عادولاهینث ، نورق ، لوط  رد  لاح  ره  هب  هک  دهد  یم  ناشن 

هدرک و دای  عادولاهینث  زا  لامجا  هب  هّیعانصلا » هسردملا   » حرش نمـض  ص 231 ،)  ) هرّونملا هنیدملا  خـیرات  نم  لوصف  رد  ظفاح  یلع 
یم ًاحیرص   (1) ریبزلا » نیع   » لیذ نینچمه  .تسا  هدرک  هراشا  عادولاهّینث  دجـسم  ياـنب  هب  اـهیلع » يذـلا  دجـسملا   » هک هلمج  نیا  اـب 

: دراگن

هنایم هک  یهار  دیدرت ، نودب   (2) هنذئمب .» دجسم  اهیلع  ینب  دق  يوبنلا و  دجسملا  نم  رتمولیک  وحن  یلع  علس  لبج  قرش  عادولاهینث  »
، هدومن لصّتم  نآ  یلامش  ياه  تمسق  هب  ار  هنیدم  رهش  هدش و  ثادحا  هانق  يداو  يوس  هب  علـس  هوک  یقرـش  رواجم  یگنـس  هّپت  نیا 

ترادص هب  ینامثع  تموکح  فرط  زا  يو  .تسا  اشاپ » فسوی   » هب بوسنم  هار ، نیا  ثادحا  .تسا  هتشادن  دوجو  هتـشذگ  نورق  رد 
ورملق ناگرزب  زا  یکی  تفاـی ، تاـفو  .ق  .ه  لاس 1215  رد  هنیدـملا » بحاص   » ناونع هب  یتقو  دـش و  بوصنم  هّدـج  ردـنب  هنیدـم و 
خیرات ياه  هنحـص  رد  شمان  داد و  ماجنا  زاجح  نیمزرـس  رد  یناوارف  تامدـخ  شتـسایر  ماّیا  رد  وا  .دوب  ینامثع  یماـظن  یـسایس -

، هتشاد یـسرتسد  نادب  يراصنا  سوّدقلادبع  هک  افولا » ءافو   » باتک رب  هیقف  میهاربا  خیـش  موحرم  تاقیلعت  ساسا  رب  .دنام (3)  هنیدم 
« اشاب فسوی  کشک   » هب اه  تّدـم  هک  دومن  ثادـحا  ار  هناـیم  هار  ْرقن و  .ق  لاس 1114  رد  ار  عادولاهّینث  یگنـس  هّپت  اـشاپ » فسوی  »

.تشاد ترهش 

، نآ ياه  يدنلب  رب  يدوعس  تموکح  طسوت  دجـسم  يانب  زا  سپ  هک  دنتفگ  یم  ْنیَرُقلا »  » ار فسوی  کشک  اه  یندم  رخاوا ، نیا  ات 
.دش هدرپس  یشومارف  هب  رگید  ياه  ناشن  مان و  داتفا و  اه  نابز  رب  عادولاهّینث  یخیرات  مان 

ص 278 کن : - 1
هدـیدرگ انب  هتـسدلگ  کی  اـب  يدجـسم  نآ  رد  .تسا  عقاو  یبنلا  دجـسم  يرتمولیک  کـی  رد  علـس ، هوک  قرـشم  رد  عادولا  هینث  - » 2

« .تسا
.ق  1348 هرهاق ، هداعسلا ، پاچ : ص 357 ، ج 2 ، عباسلا ،» نرقلا  دعب  نم  نساحمب  علاطلا  ردبلا  ، » یناکوش - 3
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هانق تشد  رب  یلامش  تمـس  رد  هنیدم و  رب  یبونج  تمـس  زا  هک  تسا  هدش  انب  يا  هّپت  نامه  رب  ًاقیقد  عادولاهّینث  دجـسم  ینونک  يانب 
.تسا فرشُم 

دجسم تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  برغ  رد  بابذ  علـس و  هوک  دوش و  یم  یهتنم  دحا  هوک  هب  هک  یلامـش  تشد  هب  هنیدم  زا  روبع  ماگنه 
.میدرپس هر  دجسم  هب  هّپت ، یناقوف  تمسق  ات  یناکلپ  ّیط  اب  ام  .میرگن  یم  دوخ  ریسم  تسار  تمس  رد  ار  عادولاهّینث 

اب طابترا  رد  نآ  ّتیعقوم  رگناشن  هکلب  دراد ؛ رب  رد  ار  انب  فصو  اهنت  هن  مدرک ، هّیهت  دجسم  يانب  زا  .ق  لاس 1396  رد  هک  يریوصت 
21 هرکیپ 1 - کن : .دنک  یم  زاین  یب  یفیصوت  ره  زا  ار  ام  تسا و  هنیدم  یماش  تمس  رد  دحا  هوک 
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هنیدم ياه  هناخ  مّود / باتک 

هنیدم ياه  هناخ  مّود : باتک 

همثیخ نبدعس  مده ، نب  موثلک  هناخ  لّوا : لصف 
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برثی نیمزرس  رد  مالسا  ربمایپ  هاگلزنم  نیتسخن  ابق ، هدکهد  دجسم  میتفگ ، ابق  دجسم  ثحبم  رد  باتک ، لّوا  شخب  رد  هک  نانچمه 
.دوب

.دومن مهارف  هنیدم  رد  ار  شا  ینالوط  تماقا  تامّدقم  داهن و  انب  يدجسم  درب ، رس  هب  هدکهد  نیا  رد  هک  ییاهزور  رد  ترضح 

نامهیم زا  هدـیزگ و  تماقا  ناشیاه  هناخ  رد  .دـندوب  اه  ییاُبق  ِناـمهیم  ماـّیا ، نآ  رد  یّکم ، نارجاـهم  رگید  ربماـیپ و  دـیدرت ، نودـب 
.دندش یم  دنم  هرهب  ناشیزاون 

: میبایب ات  میدرگ ؛ یم  زاب  ابق  هدکهد  هب  مالسا ، ربمایپ  هاگلزنم  يوجتسج  رد  نونکا 

ّتیعـضو يدامتم ، نورق  تشذگ  زا  سپ  نونکا ، مینیبب  دوب و  هدـیزگ  لزنم  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  ار  ییاه  هناخ 
؟ تسا هنوگچ  اه  هناخ  نیا 

: دسیون یم   (1) « 2 هیوبنلا ، هریسلا   » رد قاحسا  نبا 

: تسا هدوب  همثیخ  نبدعس  مدَه و  نب  موثلک  نامهیم  ابق  هدکهد  رد  ربمایپ 

دیبع و ینب  دحأ  ّمث  فوع  نب  ورمع  ینب  یخأ  مده ، نب  موثلک  یلع  نورکذی  امیف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لزنف  »
دعس یلع  لزن  لب  لاقی :

ص 138 ج 2 ، کن : - 1

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 337 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_316_1
http://www.ghaemiyeh.com


316 ص :

: مده نب  موثلک  یبلح (2)  هتفگ  هب   (1) همثیخ .» نبا 

لبق ملسأ  لیق  ریسیب و  ردب  لبق  یّفوت  ملسأ و  ّمث  اکرشم  ذئموی  ناکو  لیق  سوألا  نم  نطب  مه  يأ و  فوع  نب  ورمع  ینب  خیش  ناک  »
ثراحلا نب  همثیخ  نبدعس   (4) يربکلا » تاقبطلا   » رد دعس  نبا  حیرـصت  هب  (3) و  هنیدملا .» مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هلوصو -

: کلام نب 

(6) و هیاـهنلا » هیادـبلا و   » رد ریثک  نبا   (5) راصنألا .» نم  رـشع  ینثإلا  ءابقنلا  دـحأ  ناکو ...  راـصنألا  نم  نیعبـسلا  عم  هبقعلا  دهـش  »
زین قاحسا و  نب  ریمع  زا  تیاور  هب  نوع  نبا  زا  وا  رمع و  نب  نامثع  زا  لقن  هب  يربکلا » تاقبطلا   » رد دعس  نبا  (7) و  هیوبنلا » هریسلا  »
دنا لوقلا  قّفتم  هثراح  دیزی  نب  نامحرلادبع  زا  لقن  هب  ص 25 ،)  ) لوسرلا هنیدم  رابخا  رد  راّجن  نبا  (8) و  هوبّنلا » لئالد   » رد یقهیب 

.دوب هدیزگ  تماقا  ناشیا  هناخ  رد  هدوب و  همثیخ  نب  دعس  مده و  نب  موثلک  نامهیم  ابق ، رد  مّلس - هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم - هک 

تماـقا فوع  نب  ورمع  ینب  هلیبـق  زا  مدـه ، نب  موثلک  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  دـننک : تیاور  هک  هنوگ  نآ  - » 1
« .دندیزگ تماقا  همثیخ  نبدعس  لزنم  رد  هکلب  .دوش  یم  هتفگ  دندش و  تسود  دیبع  ینب  هلیبق  زا  یکی  اب  سپس  دندیزگ ،

ص 32 ج 2 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 2
ناملسم سپس  هدوب  كرشم  يزور  دوش  یم  هتفگ  دنـشاب ، یم  سوا  هریـشع  زا  يا  هریت  هک  فوع ، نب  ورمع  ینب  هریـشع  سییر  - » 3

دنوش هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  نیا  زا  شیپ  دوش  یم  هتفگ  زین  تفای و  تافو  ردب  گنج  زا  شیپ  یمک  دش و 
« .دوب هدش  ناملسم 

ص 47 نّییردبلا ، یف  یناثلا ، مسق  ثلاث ، ءزج  - 4
.رکفلاراد پاچ  ص 189 ، ج 3 ، هباحصلا ، هفرعم  باتک  مکاح ، فیلأت : كردتسملا  - 5

ص 196 ج 3 ، - 6
«. هنیدملا مالسلا  هیلع  هلوخد  یف   » لیذ ص 29 ، ج 2 ، - 7

.هنیدملا هلوخد  یف  ص 166 ، ج 2 ، - 8
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سانلل سلج  مده ، نب  موثلک  لزنم  نم  جرخ  اذإ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ناک  اّمنإ   » (1) دیوگ : یم  قاحسا  نبا 
ینب یف  ءاـبقب  لزن  یّتـح  راـسف  - » مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم -  (3) تسا : هتفگ  يزوـج  مـّیق  نـبا   (2) همثیخ .» نبدعـس  تـیب  یف 

؛ دیـسر ابق  هب  هّکم  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نوچ  (4) و  همثیخ .» نب  دعـس  یلع  لـب  لـیق  مدـهلا و  نب  موثلک  یلع  لزنف  فوع  نبورمع 
تادنتـسم زا  هلـسلس  کی  ساـسا ، نیا  رب   (5) .مدـه » نب  موـثلک  یلع  هعم  لزنف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسرب  قـحل  »

نبا ار  هلسلس  ود  نیا  دنا و  هدرک  تراشا  همثیخ  نب  دعـس  هناخ  هب  رگید  هلـسلس  مده و  نب  موثلک  هناخ  رد  ربمایپ  هاگلزنم  هب  یخیرات 
: دیوگ یم  هدومن ، عمج  قاحسا  نبا  ِدننامه  ینالقسع  رجح 

دقتعم یبوقعی  بوقعی  یبا  نب  دمحا   (6) همثیخ .» نبدعس  دنع  هباحصلا  عم  سلجی  ناک  موثلک و  یلع  لزن  ّهنأب  نیربخلا  نیب  عمج  «و 
(7) تسا :

ص 137 ج 2 ، هیوبّنلا ، هریّسلا  - 1
لزنم رد  دـندش ، یم  جراـخ  مدـه  نب  موثلک  لزنم  زا  مدرم  روما  لـصف  لـح و  يارب  یتـقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوـسر  - » 2
نیمه اـم  دزن  حیحـص  تیاور  : » تسا دـقتعم  هک  ص 229  ج 1 ، دعـس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  کـن : .دنتـسشن » یم  همثیخ  نبدـعس 

« .تسا
ءزج 2 ص 54 ، ج 1 ، داعملاداز ، - 3

لزنمرد دندیسر و  فوع  نب  ورمع  ینب  هلیبق  نایم  هب  ابق ، هب  هک  نیا  ات  دنداد  همادا  ناشهار  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  - »... 4
« .دندومن تماقا  همثیخ  نب  دعس  لزنم  رد  دوش  یم  هتفگ  دندیزگ و  تماقا  مده  نب  موثلک 

هب ص 138 ، ج 2 ، هیوبنلا ، هریـسلا  کن : .دندیزگ » تماقا  مده  نب  موثلک  لزنم  رد  ناشیا  هارمه  هب  دندش و  قحلم  هَّللا  لوسر  هب  - » 5
، رصم بتکلاراد  ص 341 ، ءزج 16 ، برـإلا ، هیاـهن  رد : يریون  نینچمه : ص 270 و  ج 2 ، ذـخأم ، نیمه  زین : ماشه و  نبا  زا  لـقن 

1949 م
.راصنألا بقانم  باتک  ص 260 ، ج 7 ، يرابلا ، حتف  - 6

.هسیفنلا قالعألا  باتک  همیمض  ص 313 ، نادلبلا ،» - » 7

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 339 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_7
http://www.ghaemiyeh.com


318 ص :

دعس راد  يراصنألا و  همثیخ  نب  دعس  یلع  لزنف  موثلک  تام  ّمث  مدهلا  نب  موثلک  یلع  ءابقب  لزن  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّهنإف - »
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تدابع  ماعط و  تحارتسا و  لحم  مده  نب  موثلک  هناخ  رگید  ترابع  هب   (1) ءابق .» دجسم  بناج  یلإ  همثیخ  نب 
هدوب ینوریب »  » ای تاقالم و  ییاریذپ ، لحم  ای  فیضُم  همثیخ ، نبدعـس  هناخ  و  ینوردنا » ، » لوادتم یـسراپ  رد  حالطـصا  هب  ای  هلآ ، و 

.تسا

هنیدم ناگدنهوژپ  ناناملـسم و  هّجوت  دروم  ابق  خـیرات  لوط  رد  ربمایپ  هاگلزنم  ناونع  هب  دعـس ، موثلک و  هناخ  ود  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
.تسا هدوب  سانش 

همثیخ نب  دعس  راد  دجسم  هنیدم ، دجاسم  هلمج  زا   » (2) دسیون : یم  هدرک ، دای  دجسم »  » ناونع اب  همثیخ  نب  دعس  هناخ  زا  يدوهمس 
« .تسا ابق  رد 

هتفگ زا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دعس  هناخ  نامه  دعـس ، راد  دجـسم  هک  دنرادنپ  نینچ  ناگدنهوژپ  یخرب  تسا  هدش  بجوم  هّیرظن  نیا 
هتشاد دادتما  دجسم  یلعف  يانب  یبرغ  بونج  نکر  ات  ابق  دجسم  بونج  رد  دعـس  هناخ  هک  دوش  یم  دافتـسم  هلابز  نبا  يرطم و  ياه 

يدبرم تروص  هب  همثیخ  نبدعـس  هناخ  نیمز  رگید ، ترابع  هب  .دوب  هدش  عقاو  سیرا ) هاچ   ) هکرب هناخ ، لحم  دجـسم و  لحم  نیب  و 
.تسا هتشاد  ياج  همثیخ  نب  دعس  هناخزامن  نآ ، یبونج  تمس  رد  دعس و  هناخ  يانب  نآ ، یبرغ  لامش  تمس  رد  هک  هدوب 

: تفگ هک  شردپ  زا  یلیل  یبا  نب  کلملادبع  تیاور  هب  هّجوت  اب  رگید و  ییوس  زا 

زامن دراد ، ياج  همثیخ - نب  دعس  هناخ  رد  فرط  زا  دجسم - ناتسبش  رد  هک  یموس  نوتـس  رانک  رد  ابق ، دجـسم  رد  راوگرزب  ربمایپ  »
: يدوهمس ریبعت  هب  تسا ؛ هتشاد  رارق  دجسم  یبرغ  راوید  یبونج  نکر  ترواجم  رد  دعس  هناخ  هک  دوش  یم  مولعم  تسا » هدناوخ 

يراصنا همثیخ  نبدعـس  لزنم  رد  درم ، مدـه  نب  موثلک  هک  هاگنآ  دـندومن و  تماقا  مدـه  نب  موثلک  لزنم  رد  ابق ، رد  هَّللا  لوسر  - » 1
« .تسا ابق  دجسم  راوج  رد  همثیخ  نب  دعس  لزنم  دندومن  تماقا 

ص 875 ، 4 ج 3 - یفطصملاراد ، رابخأب  افولا  ءافو  - 2
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« .تسا هدوب  همثیخ  نب  دعس  هناخ  رانک  تشگ ، دودسم  هک  ابق ، دجسم  یبرغ  ِرد  »

مان هب  نآ  زا  يرجه  مهد  هدس  رد  يدوهمـس  هدوب و  دوجوم  اه  يدوعـس  طّسوت  ابق  دجـسم  تّمرم  هعـسوت و  زا  شیپ  روکذـم  ناکم 
.تسا هدرک  دای  بلاط » یبا  نب  یلع  دجسم  »

« ههجو هَّللا  مّرک  ّیلع  ماقم  اذه  : » هلمج نآ  رب  هک  هدرک  دای  شرد  رس  زا  هدید و  ار  ناکم  نیا  .ق  .ه  رد 1305  يزاریش  ردّصلا  بیان 
يروآدای .دیدرگ  وحم  نآ  راثآ  بارخ و  ناکم  نیا  ابق ، نادیم  ثادـحا  دجـسم و  تّمرم  نایرج  رد  اهدـعب  .دنا (1)  هدرک  هبیتک  ار 

رد یندـم ، ناـخّروم  رگید  يدوهمـس و  يرطم و  تاـقیقحت  قبط  هک  تسا  همثیخ  نب  دعـس  راد  دجـسم  زا  ریغ  ناـکم  نیا  دوش : یم 
.تسا هدوب  ابق  دجسم  بونج 

هناخ و ّلحم  قصالم  هدوب و  ابق  دجـسم  یلِبق  ای  یبونج  تهج  رد  گرزب  يدـبرم  تروص  هب  مدـه  نب  موثلک  هناخ  رگید ، ترابع  هب 
هناخ تسناد و  ابق  دجسم  بونج  رد  يدوعس » هسردم   » سیـسّأتلادیدج يانب  ّلحم  ناوت  یم  ار  نآ  يزورما  هبحر  هک  دعـس ، دجـسم 

.دوب هدش  عقاو  روکذم  هبحر  یبونج  تمسق  رد  مده  نب  موثلک 

هب هجوت  اب  دش و  یم  لیکـشت  تاناویح و ...  هاگیاج  هاچ و  غاب و  رب  لمتـشم  گرزب ، ینیمز  زا  یمیدق  ياهدبرم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
نییعت دنتـشاد ، دادتما  ابق  دجـسم  یبرغ  بونج  ات  بونج  رد  دندوب و  رگیدـکی  ترواجم  رد  موثلک  دعـس و  هناخ  ود  ًامّلـسم  هک  نیا 

.تسا لکشم  رایسب  اهنآ  یسدنه  لکش 

اج هب  يایاقب  تیعـضو  .دوش  یم  هدـهاشم  یمیدـق  يانب  ود  زا  يراـثآ  رتم ، هاـجنپ  زا  رتمک  هلـصاف  هب  اـبق ، دجـسم  بونج  رد  نونکا 
رد یـشاّیع  هرونملا و  هنیدملا  راثآ  رد  يراصنا  سوّدـقلادبع  هچنآ  اب  یلو  دراد ؛ تقباطم  ناحاّیـس  ناخّروم و  تافیـصوت  اب  هدـنام ،

تسا يدجسم  یمیدق  يانب  دننامه  اه ، هابتشا  نیا  یساسا  ّتلع  دیاش  .دنک  یمن  قیبطت  دنا ، هدروآ  رـضاحلا  یـضاملا و  نیب  هنیدملا 
اب یتریاغم  هک  دننک  يدـنب  عمج  ار  تادنتـسم  يروط  دـنا  هتـساوخ  لاح  ره  هب  هک  تسابق  دجـسم  بونج  رد  گرزب  يدـبنگ  اب  هک 

.دشاب هتشادن  روکذم  راثآ 

هّجوت اب  دشاب و  یم  عیفر  يدبنگ  ياراد  کی  ره  رگیدکی و  رواجم  یمیدق  يانب  ود  نیا 

.ق  1306 یئبمب ، یگنس ، پاچ  ص 251 ، نیمرحلا ، هفحت  - 1
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زا اـنب  يراـمعم  هک  دوش  یم  موـلعم  اـبق ، هدـکهد  رد  ریقح  یّلحم  ینیع و  تاـقیقحت  و  نیمرحلا » تآرم   » رد اـشاپ  تعفر  فـصو  هب 
نیب روکذم - دبنگ  لامـش  رد  .تسا  مده  نب  موثلک  هناخ  ّلحم  ای  هرمعلا » ماقم   » مان هب  گرزب  دبنگ  هروصقم  .تسا  ینامثع  ياهرنه 

رد ای  همثیخ  نب  دعـس  هناخ  اجنآ  تسا و  نآ  زارف  رب  رت  کچوک  يدـبنگ  هک  دراد  دوجو  يرگید  يانب  ابق - دجـسم  گرزب و  دـبنگ 
شیاهدـبنگ اهنت  هبورخم و  اًلماک  .ش )  1357 .ق / .ه   1398 / 1396  ) نونکا هک  اـنب ، ود  نیا  .تسا (1)  همطاف » تیب   » ابق لها  ناـسل 

؛ تسین موثلک  هناخ  دعس و  هناخ  دجـسم ، هب  کیکفت  لباق  شتحاس  هچ  رگا  عمتجم ، نآ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تسا ، هتـشارفا 
ابق لها  زین  ناگدنهوژپ و  نیب  يا  ههبش  کش و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دمحم  تنوکس  لحم  روآدای  هک  نیا  رد  یلو 

.درادن دوجو 

دنا هدرک  حیرصت  نآ  ّتیعقوم  ندوب  یلِبق  هب  امدق  هک  دشاب ؛ یم  موثلک  هناخ  ّلحم  يا ، هّبق  ود  يانب  هعومجم  ریقح ، ّفلؤم  هدیقع  هب 
لحم دجسم ، یبرغ  بونج  نکر  ات  دجسم  یمیدق  يانب  نیب  دجسم - بونج  رد  یلعف - هسردم  ّلحم  یبرغ  تمـس  زا  یتمـسق  رد  و 

.تسا هدوب  همثیخ  نب  دعس  هناخ 

نکر رواجم  ار  دعـس  هناخ  هک  تسا  قباطم  .ق (2)  لاس 348  یلاوح  رد  یناسملت  رکب  یبا  نبدمحم  تافیـصوت  اب  يریگ  هجیتن  نیا 
.تسا هتسناد  ابق  دجسم  ولج  یبرغ و 

.ق .ه   1325 ياه 1318 / لاس  رد  نآ  ّتیعقوم  رگناشن  هک  هدرک  هّیهت  يریوصت  نادبنگ ، ود  یمیدق  يانب  زا  اشاپ  تعفر  هناتخبـشوخ 
یبونج و راوید  اب  طابترا  رد  ییادـتبا  هسردـم  ياـنب  یلعف  ّتیعـضو  زا  ریقح  ّفلؤم  هک  يریواـصت  اـب  ار  ریوصت  نیا  ناوت  یم  .تسا 
: کن .درک  یـسررب  ناکم ، نیا  زا  هدش  هئارا  فیـصوت  اب  ًاعومجم  داد و  تقباطم  تسا ، هدرک  هّیهت  یمیدق  دبنگ  ابق و  دجـسم  یبرغ 

1 - 3 1 ؛ - 2 1 ؛ ياه 1 - هرکیپ 

.ق .ه  لاس 1305  هب  ص 251 ، نیمرحلا ، هفحت  يزاریش ، ردّصلا  بیان  - 1
دمح حیحصت : .ق - هّجحلاوذ 1393  هدعقلاوذ / ، 6 ج 5 / برعلاهلجم ، سدـقملا ،» تیب  هنیدـملا و  هّکم و  فصو   » هلاسر کـن : - 2

.همامیلاراد ضایر ، رساجلا ،
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يراصنا بوّیاوبا  هناخ  مّود ؛ لصف 

بوّیاوبا ینابزیم  فلا :

ْراصنا فعـش  قوش و  نایم  رد  .دیدرگ  برثی  زکرم  مزاع  انونار  يداو  ریـسم  زا  ابق  هدکهد  كرت  زا  سپ  ربمایپ  هک  میتفگ (1)  رتشیپ 
: شمودق اب  هک  يرهش  يوس  هب  اهربکا ، هَّللا  اه ، هلهله  اب 

: شتّنـس هب  و  هکرابم » : » شتکرب هب  و  مالـسإلاهّبق » : » شتناید هب  و  نامیألاراد » : » شنافرع هب  و  هباط » هبّیط و  : » شـسافنا اـب  و  هنیدـم » »
: شترجه هب  و  رایخألاراد » : » شریخ هب  و  هنّسلاراد » »

: تسا هتفگ  کلام  نب  سنا  .درپس  هر  تفای ، ترهش  هرجهلاراد » »

هقانلا اوعد  لاقف : .هَّللا  لوسر  ای  انیلإ  اولاقف : اهئاسن  اهلاجرب و  راصنألا  ءاج  انلخد  اّملف  هنیدـملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مدـق  »
ار ربمایپ  بکوم  بکرم و  تکرح  ریسم  انونار  يداو  رد  ربمایپ  هعمج  زامن  نیلّوا  خیرات  حرش  زا  سپ  قاحسا  نبا   (2) هرومأم .» اّهنإف 

: دسیون یم  هداد ، رارق  هّجوت  دروم 

دوب فوع » نب  ملاسونب  ، » دندش يو  تماقا  راتساوخ  شهار  رس  رب  هک  يا  هلیبق  نیتسخن 

مود لصف  لّوا ، لصف  لّوا ، باتک  - 1
ای دندرک : ضرع  دندیسر و  ناشیا  تمدخ  راصنا  نانز  نادرم و  دندش ، هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  یماگنه  - » 2

، یقهیب کن : .تساجنآ » نم  هناخ  تسـشن  اج  ره  تسا  رومأم  وا  اریز  دـینک  اـهر  ار  رتش  دـندومرف : دـینک  تماـقا  اـم  دزن  هَّللا  لوسر 
هریـسلا یبلح ، نیدـلا  ناهرب  نب  یلع  ص 55 . ءزج 1 ، داـعملاداز ، يزوـج ، میق  نبا  .یـسراف  همجرت  ص 170 ، ج 2 ، هوبّنلا ، لـئالد 

ص 239 ج 4 ، هیاهنلا ، ریثا ، نبا  ص 244 . ج 2 ، هیبلحلا ،
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322 ص :

: دنتفگ ودب  هدابع » نب  ساّبع   » و کلام » نب  نابتع   » طسوت هک 

: تفگ نانآ  هب  تشگن و  اریذپ  ربمایپ  یلو  هَعَنملا .» هّدعلا و  ددعلا و  یف  اندنع  مقأ  هَّللا ، لوسر  ای  »

«. هتقانل ینعی  هرومأم  اّهنإف  اهلیبس  اّولخ  »

سپـس .دـندش  وربور  ناشتوعد  تباجا و  مدـع  اب  رمع » نب  هورف   » و دـیبل » نب  دایز  ، » داتفا هضایبونب »  » هفئاط هب  شرذـگ  نوچ  هاـگنآ 
هر جزرخ » نب  ثراحونب   » ياه هناخ  هب  هدومرفن ، لوبق  ار  ورمع » نب  رذنم   » و هدابع » نب  دعس   » هتـساوخ هدعاسونب ،»  » لزانم رد  ربمایپ 

.درپس

یلو دنامب ؛ ناشنایم  رد  ات  دنتساوخ  ربمایپ  زا  دوخ  هفیاط  نادرم  نانز و  زا  یگدنیامن  هب  دیز » نب  هجراخ   » و عیبر » نب  دعس   » اجنآ رد 
«. هرومأم اهناف  : » هک دوب  هدرپس  شبکرم  ار  نانع  نانچمه  وا 

دنتـسب و ربمایپ  رب  ار  هار  هجراخ » یبا  نب  هریـسا   » و سیق » نب  طیلَـس   » .دوبن يدایز  هار  راجن » نب  يدعونب   » هلیبق ياه  هناخ  ات  اجنآ  زا 
: دنتفگ دنتفرگ و  تسد  هب  ار  هقان  ماگل 

اهلیبس اولخ   » هلمج اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  یلو  هَعَنملا .» هّدـعلا و  ددـعلا و  یلإ  کلاوخأ ، نأ  مّله  ! » ربماـیپ يا  وت  »
مدـق هنیدـم  قرـش  يوس  هب  ربماـیپ  بکرم  رود ، نادـنچ  هن  يا  هلـصاف  رد  هک  نیا  اـت  .دومرفن  تباـجا  ار  ناشتـساوخ  هرومأـم » اـهناف 

نب کلامونب   » ياه هناخ  رواجم  نیمز  رد  دـندرک ، یم  لابند  ار  ناشربمایپ  راو  هقلح  هک  ناقاتـشم  راظتنا  ّریحت و  ناـیم  رد  تشادرب و 
: دومرف داهن و  هنیدم  ضرا  رب  مدق  ربمایپ  اهریبکت ، نایم  رد  دروآ و  دورف  وناز  راّجن »

انب نآ  یکیدزن  رد  هک  يا  هناخ  لیهـس و  لهـس و  ِنآ  زا  دوب  يدبرم  نیمز ، نیا   (1) َنیلِْزنُْملا » ُْریَخ  َْتنَأ  اًکَرابُم َو  اـًلَْزنُم  یْنلِْزنَأ  ِّبَر  »
.دوب (2) يراجن » بیلک  نب  دیز  نبدلاخ  بّویاوبا   » ِنآ زا  دوب ، هدش 

« .يروآ دورف  تداعـس  ریخ و  لزنم  هب  ار  اـهراب  یناوـت  هـک  یـسک  نیرتـهب  وـت  هـک  رآ  دورف  كراـبم  لزنم  هـب  ارم  اراـگدرورپ ! - » 1
29 نونمؤم :

.فلا موس ، لصف  لّوا ، باتک  - 2
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323 ص :

: دیوگ یم  کلام  نب  سنا 

: تفگ درک و  باطخ  راّجن  ینب  لاجر  هب  ربمایپ 

 ...« یباب اذه  يراد ! : » بّویاوبا لاقف  ُبرقأ .»؟ رودلا  ّيأ  »

ربمایپ ات  دـش  راتـساوخ  راّجنونب »  » زا رگید  يدرف  نوچ  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  ربمایپ  ناد  هماج  رـصتخم  راب و  بّویاوبا  ماگنه  نیا  رد 
هنب راب و  اب  هارمه  درم ، « ؛» هلحر عم  ءرملا  : » هک درکن  لوبق  ار  شتوعد  برع  لثملا  برـض  نیا  اـب  ربماـیپ  دـنیزگ ، تماـقا  شلزنم  رد 

: تسا هتفگ  یبلح  نیّدلا  ناهرب  نب  یلع   (1) .تسا »

نم کلذ  ءانب  یف  ثکم  دـق  هنکاـسم و  ضعب  دجـسم و  ینب  نأ  یلإ  بّویأ  یبأ  تیبب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ثکم - دـق  «و 
ساسا رب   (2) رهشأ .» هعبس  بّویأ  یبأ  تیبب  ثکم  لیق  ًارهش و  رشع  انثا  کلذ  يأ و  هلباقلا ، هنس  نم  رفص  رهـش  یلإ  لّوألا  عیبر  رهش 

رد شرسمه  دوخ و  .تسا  هدوب  هقبط  ود  ياراد  مایا  نآ  رد  شا  هناخ  هک  تسا  مّلسم  يراصنا (3)  بّویاوبا  زا  هدنام  اجب  ياه  هتفگ 
.دوب هدیزگ  تماقا  نیریز  هقبط  رد  ربمایپ  یناقوف و  تمسق 

: متفگ ربمایپ  هب  دیوگ  یم  شثیدح  فیطل  زارف  زا  یئزج  رد  بّویاوبا 

تنأ رهظاف  .یتحت  نوکت  نوکأ و  نأ  مظعأ  هرکأل و  ّینإ  یّمأ ! تنأ و  یبأب  هَّللا  ّیبن  ای  »

: ینالقسع رجح  نبا  .ق ) دابآردیح 1318  پاچ  ص 638 ، مود ، و  ص 195 ، ءزج 1 ، باعیتسالا ، ّربلادبع : نبا  يراصنا  بّویاوبا  - 1
مسق 2 ءزج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  ص 143 . مجنپ ، ص 88 ، مود ، هباغلادسا ، ریثا : نبا  ص 90 ) ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت 

، دـش هتخاـس  شیاـه  قاـتا  زا  یـضعب  دجـسم و  هک  نیا  اـت  دـیزگ  ینکـس  بویا  وـبا  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  - » 2
بویاوبا لزنم  رد  هام  تفه  تدـم  دـنیوگ  هام و  ینعی 12  دـیماجنا ؛ لوط  هب  دـعب  لاس  رفـص  هام  ات  لوالا  عیبر  زا  دجـسم  نامتخاس 

.م  1980 هفرعملاراد ، پاچ : ص 251 ، ج 2 ، هیبلحلا ، هریسلا  .دندومن » تماقا 
ص 415 ج 5 ، دمحا ، دنسم  کن : .حلفا  زا : لقن  هب  - 3
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324 ص :

: دوب هتفگ  ودب  ربمایپ  یلو  لفسأ .» یف  نوکتف  نحن  لزنت  ّولعلا و  یف  نکف 

«. تیبلا لفس  یف  نوکت  نأ  اناشغی  نع  انب و  قفرأ  نإ  بّویأ ! ابأ  ایأ  »

: اهزور زا  يزور  هک  نیا  ات 

یّلص هَّللا - لوسر  یلع  رطقی  نأ  ًافوخت  ءاملا  اهب  فشت  اهریغ  فاحل  انل  ام  انل  هفیطقب  بّویأ  ّمأ  انأ و  تمقف  .ءام  هیف  انل  ّبح  رـسکنا  »
ای دیزگ  لزنم  هناخ  یناقوف  تمـسق  رد  بّویاوبا ، ياضاقت  هب  ربمایپ  ایآ  هک  نیا  یلو   (1) هیذؤیف .» یش ء  هنم  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا 

، هدراذـگ ینیـس  رد  ار  اذـغ  یتیاور ، دنـس  نامه  ساسا  رب  هدوب و  بویا  ّما  هدـهع  هب  اذـغ  خـبط  .تسا  ناـخّروم  فـالتخا  دروم  هن ،
: تسا هتفگ  بّویاوبا  .دندراذگ  یم  ربمایپ  تمدخ 

.میدروخ یم  ربمایپ  ياذغ  ياه  هدنام  هت  زا  كّربت ، هب  میدروآ ، یم  الاب  ار  یلاخ  ینیس  هک  نیا  زا  سپ 

.دنک یم  زایپ  ریس و  اب  مأوت  ياذغ  هب  ربمایپ  یصخش  هقالع  مدع  زا  هک  تسا  يدای  زارف ، نیا  رد  بّویاوبا  تارطاخ  هلمج  زا 

لقن هب  هتسُر  نبا  هتفگ  هب  .دنامب  بّویاوبا  هناخ  رد  هام  هدزاود  ات  تفه  دودح  ْربمایپ  هناخ ، دجـسم و  يانب  مامتا  زا  لبق  ات  لاح  ره  هب 
: حیرج نبا  زا 

(2) هیف .» ّمع  لیربج  هیتأی  نآرقلا و  هیلع  لزنی  بّویأ  یبأ  تیب  یف  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ماقأ  »

رس رب  بآ  ادابم  ات  میدرک  کشخ  ار  هدش  هتخیر  بآ  يا  هچراپ  هکت  اب  بویا  ردام  قافتا  هب  تسکش ، ام  بآ  زا  رپ  مخ  يوبـس  - » 1
نب دیزی  زا  لقن  هب  ج 1  هیوبنلا ، هریسلا  قاحسا ، نبا  کن : .دنک » تحاران  ار  وا  دوش و  هتخیر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يور  و 

.یسراف همجرت  ص 171 ، ج 2 ، هوبّنلا ، لئالد  یقهیب ، زین : .بیبح و  یبا 
« .دومن یم  غالبا  ار  یحو  لیئربج  دـش و  یم  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  رب  نآرق  بویا ، وبا  لزنم  رد  تماقا  ماگنه  - 2

.م  1891 لیرب ، پاچ  ص 64 ، هسیفّنلا ، قالعالا 
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325 ص :

بوّیاوبا هناخ  ب :

: دیوگ هّیوبّنلا » هریّسلا   » رد ماشه  نبا  قاحسا و  نبا  یخیرات  تایاور  لیذ  فنألا ،» ضورلا   » رد یلیهس 

.دیزگن یتماقا  نآ  رد  دوب ، هداهن  یبارخ  هب  ور  نوچ  دیسر و  حلفا  نبا  هب  بّویاوبا  هناخ 

نادـنزرف نیعبات و  رگید  رانک  رد  هّرح  دربن  هعقاو  رد  دـش و  بوسحم  تاقث  زا  ثیدـح  رد  اهدـعب  دوب و  بّویا  وبا  مداـخ  حـلفا ، نبا 
زا یندـم ، ماشهوبا  هب  فورعم  یموزخم ، ماشه  نب  ثراـح  نب  نامحّرلادـبع  نب  هریغم  هک  تسا  مّلـسم  .دش (1)  هتـشک  ربمایپ  نارای 

يرادـیرخ حـلفا  نبا  زا  رانید  رازه  هب  ار  بّویاوبا  هناخ  دوب ، رادروخرب  ناوارف  یلام  تاناکما  زا  هک  مالـسا  لّوا  هدـس  روهـشم  لاجر 
هناخ نیا  صوصخ  رد  هجوت  لباق  یفـصو  حرـش و  هب  .ق  .ه  متفه  نرق  ات  خـیرات  نآ  زا  .دومن (2)  هنیدـم  يارقف  فقو  ار  نآ  درک و 

.ق .ه   617 يزاغ 607 / نیدلا  باهش  رّفظم  کلم  دنا : هتفگ  ناخّروم  .مدرکن  ادیپ  یسرتسد 

.داهن انب  يا  هسردـم  اجنآ  رد  بّویاوبا ، هناخ  يانب  هدـنامزاب  عایتبا  زا  سپ  دوب ، راجنـس »  » و نیقرافایم »  » رد یبویا  ناـیاورنامرف  زا  هک 
: دیوگ يزاغ  نیّدلا  باهش  دیوگ (4) ، یم  يدابآزوریف   (3)

«. ًاضیأ رخآ  فقو  اهل  قشمدب  هکلم و  راد  یه  ًامیقم و  اهب  ناک  نیقراف و  اّیمب ؟؟؟ ًافاقوأ  اهیلع  فقو  هسردم  اهانب  »

: دسیون یم  هتخادرپ ، هسردم  يانب  فصو  هب  هاگنآ 

هریغص هنازخ  یبرغلا  يرغصلا  ناویأ  یفو  يرغصو  يربک  ناتعاق  هسردمللو  »

ص 368، ج 1 ، ، 2 بیذهّتلا ، بیذ  بیذهّتلا 1  بیذهت  ینالقـسع ، رجح  نبا  کن : نینچمه  .يراصنألا  بّویا  یبا  یلوم  حـلفا ، - » 1
.دابآردیح .ق  .ه  پاچ 1325  همجرت 671 ،

ص 265. ج 1 ، یفطصملا ،» راد  رابخاب  افولا  ءافو  ، » يدوهمس ص 265 ؛ ج 10 ، بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  - 2
.ش  1356 ماّیخ ، روکشم ، رتکد  مامتها  ص 152 ، همان ، بسن  روابماز ، - 3

.ضایر همامیلاراد ، ، 1969 رساجلادمح ، قیقحت : ص 367 ، عضاوملا ، مسق  هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - » 4
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326 ص :

اهیف ماقأ  یتلا  يراصنألا  بّویأ  یبأ  راد  تناک  هسردـملا  هذـه  عضوم  ّیبنلاهقان و  كربم  اّهنإ  لاقی  بارحم  اهیف  هلبقلا  یلی  اّمم  ًادـج 
هب ار  يراصنا  بّویاوبا  هناخ  ترجه ، مهدزاود  هدـس  رد  .ق  .ه   11 ياه 10 / نرق  رد  هسردـم  یناریو  زا  سپ   (1) رهشأ .» هعبس  ّیبنلا 
هب ار  نآ   (2) هرّونم » هنیدـملا  فـصو   » رد یـسوم  نب  یلع  حیرـصت  هب  دـندرک و  يزاـسزاب  بارحم  دـبنگ و  اـب  يدجـسم  تروـص 

مدع رثا  رب  اهدعب  یلو  دوب ؛ ناملاع  نارئاز و  هّجوت  دروم  دنام و  اجرب  اپ  .ق  .ه  لاس 1352  ات  انب  نیا  .دنداد (3)  ترهش  دینجلاهیواز 
ربارب زا  نآ  یخیرات  ّتیمها  ییاه ، ناکد  ثادـحا  اـب  داـهن و  یبارخ  هب  ور  زاـجح ، ینید  عماـجم  رد  يراـثآ  نینچ  ظـفح  هب  داـقتعا 

.داتفا رود  هب  ناگمه  نامشچ 

هقبط ود  زا  دراد ، رارق  یبن  دجسم  یقرش  بونج  نکر  یلِبق  تمـس  يرتم  هد  هلـصاف  رد  هک  بّویاوبا  هناخ  ّلحم  نامتخاس  نونکا  مه 
: تسا هدش  لیکشت 

هک تسا  ییاه  ناکد  نیریز ، تمـسقردودید  اجنآ  رد  ناوت  یم  حوضو  هب  ار  بارحم  یمیدق  راثآ  تسا و  هبورخم  نآ  یناقوف  هقبط 
.دنا هتخاس  ناهنپار  هناخ  هرهچ  نآ ، رد  دتسوداداب 

لصاف ّدح  هک  تسا  لصّتم  یهاگرذگ  هب  نآ  برغم  زا  نونکا  مه  هتشاد و  ياج  هشبح  هچوک  ِیلامش  تمسق  رد  هناخ  هتـشذگ ، رد 
.دراد رارق  تمکح » فراع   » هناخباتک نآ ،

يا هجیتن  هب  دنک ، تیاکح  روکذـم  يانب  تمدـق  زا  هک  یی  هدـناماجب  راثآ  یـسررب  روظنم  هب  ناوارف ، تاقیقحت  زا  سپ  ریقح  ّفلؤم 
، تشاد دوجو  یبـن  دجـسم  فارطا  ًاـصوصخ  هنیدـم ، رهـش  رد  تاـقیقحت  هنوگ  نیا  هار  رـس  رب  هک  یتالکـشم  هب  هّجوت  اـب  دیـسرن و 

لباقم یناکد  نینهآ  برد  تشپ  رد  قافّتا  بسح  رب  ماّیا  زا  يزور  .تشادـن  رگید  یهار  لّسوت  زج  اـه  یـسررب  لـیمکت  زا  سویأـم 
: دندوب هدرک  هبیتک  نینچ  نآ ، يور  ابیز  یّطخ  اب  هک  دومن  رظن  بلج  يا  هتشون  گنس  تمکح » فراع  هناخباتک  »

دراد دوجو  هلبق  زا  سپ  یکچوک  رایـسب  هنازخ  کچوک ، رالات  یبرغ  ناویا  تسا و  کچوک  گرزب و  رـالات  ود  ياراد  هسردـم  - » 1
ربمایپ هک  هدوب  يراصنا  بویا  وبا  لزنم  هسردم  نیا  لحم  .تسا  ربمایپ  رتش  نتسشن  ياج  نامه  نیا  دنیوگ  .تسا  یبارحم  ياراد  هک 

« .دندومن تماقا  اجنآ  رد  هام  تفه  تدم 
.ق رد 1300  هتفای  فیلأت  - 2

.هیزاجحلا هلحر  ینونتبلا ، بیبل  دّمحم  کن : نینچمه  - 3
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327 ص :

هنس 1291» یف  .مالّسلاو  هالّصلا  هیلع  ّیبّنلا  دفوم  يراصنألا  بّویأ  یبأ  تیب  اذه  »

مقر .دروآ  دوجوب  ریقح  نورد  رد  صاخ  یقوش  فعش و  ناکد ، یناقوف  تمسق  نینهآ  ياه  یـشبن  ریز  رد  یخیرات  رثا  نیا  هدهاشم 
لاس رد  يراصنا  بّویا  هناـخ  يزاـسزاب  نیرخآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  دوب ، هدـش  هدـنک  روکذـم  حول  يور  هک  .ق  .ه   1291

.تسا هتفرگ  رارق  یئانتعا  یب  یشومارف و  هتوب  رد  رگید  نونکات ، خیرات  نآ  زا  تسا و  هدوب  هدشدای 

لّمحت اـه و  تمحز  اـب  دوش - یم  ناگدـنناوخ  میدـقت  هک  یلعف - ياـنب  یناـقوف  تمـسق  هدـشدای و  هبیتک  زا  دیالـسا  سکع و  هّیهت 
.دمآ لصاح  نآ  بقاعتم  ياه  یتحاران 

2 - 2 2 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن :

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 349 

http://www.ghaemiyeh.com


328 ص :

فرشا نب  بعک  هناخ  موس ، لصف 

فرشا نب  بعک  فلا :

تاقبط  » رد یحمج  ماّلـس  نبدمحم  (2) و  فنألا » ضورلا   » رد یلیهـس  هَّللادبع  نب  نمحّرلادـبع  (1) و  عامـسألا » عاتما   » رد يزیرقم 
: دنا هتفگ   (4) هنیدملا » دوهی  یف   » (3) و ءارعّشلا »

صخـش مالـسا و  هب  تبـسن  هک  دوب  برع  ّتیلهاج  نارود  نارعاش  زا  و  ناهبنونب »  » و ّیطونب »  » ناـگرزب زا  یئاـط » فرـشا  نب  بعک  »
.دیزرو یم  دانع  ینمشد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم 

دیوگ (5): ماشه  نبا 

ار نانآ  دهد و  يرادلد  ار  شیرق  ات  تفر  هّکم  هب  .دش  نیگهدنا  رایـسب  بعک  ردب ، دربن  رد  ناناملـسم  يزوریپ  رابخا  راشتنا  زا  سپ  »
« .دیامن کیرحت  ناناملسم  اب  هنیک  زیتس و  همادا  هب 

نایم رد  ار  ییوج  ماقتنا  ياه  هنیمز  یثارم ، یـسامح و  راعـشا  اـب  دروآ و  یم  درگ  ار  نایـشیرق  هعادو » یبا  نب  بلطم   » هناـخ رد  يو 
.تخاس یم  مهارف  هّکم  ناتسرپ  تب 

ص 103) « ) لوّزنلا بابسا   » رد يدحاو  (6) و  هّیوبّنلا » هریّسلا   » رد یبلح  نیّدلا  ناهرب  نب  یلع 

ص 107 ج 1 ، - 1
ص 123 ج 2 ، - 2

ص 71 - 3
.م ندیل 1913  پاچ  - 4

.بعک لتقم  ص 54 ، ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  رد  - 5
ص 158 ج 3 ، - 6

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 350 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_329_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_329_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_329_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_329_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_329_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_329_6
http://www.ghaemiyeh.com


329 ص :

: دنیوگ یم 

: دنتفگ ناشناهارمه  بعک و  هب  نایشیرق 

نیذـهل اودجـساف  مکعم  جرخت  نأ  متدرأ  نإف  مکنم  ًارکم  اذـه  نوکی  نأ  نمأن  ـال  باـتک و  بحاـص  دـمحم  باـتک و  لـهأ  مّکنإ  »
تمواقم رثا  رب  هک  دنتـسناد  یم  ناـنآ  هچ  دوبن ؛ نایـشیرق  دـییأت  دروم  تیاـهن  رد  درکلمع ، هویـش  نیا   (1) .امهب » اونمآ  نیمنـصلا و 

همه نیا  اب  .دش  دـهاوخ  تیبثت  برثی ، يدوهی  لئابق  لزلزتم  ّتیعقوم  هجیتن  رد  دـنهن و  یم  فیعـضت  هب  ور  هنیدـم  ناناملـسم  شیرق ،
یلع تسناوت  ریظنونب »  » و عاقنیقونب » «، » هظیرقونب  » نایدوهی هب  یـشخب  تدـحو  تسایـس  ناوارف و  لاـم  ياـکّتا  هب  فرـشا » نب  بعک  »

دشخب و میکحت  اپون ، مالـسا  هیلع  ار  نایدوهی  هزرابم  ههبج  دروآ و  رد  دوخ  دـنویپ  هب  ار  ناّیکم  ناکرـشم ، اب  هنیرید  ياه  هنیک  مغر 
.دیامن هولج  ناناملسم  ربارب  رد  مواقم  یتردق  تروص  هب  اه ، شالت  نیا  همه  يداو  رد  دوخ 

وا فرژ  هجوت  دوب و  علّطم  دیحوت ، نافلاخم  هچراپکی  جیـسب  رد  فرـشا » نب  بعک   » شقن هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم 
: ددنب شقن  يو  نآرق  رب  هیآ  نیا  هک  دیدرگ  ثعاب  عطاق  ریبدت  کی  ذاختا  ترورض  نینچنیا و  یشقن  تیمها  رد 

اًلِیبَس اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدـْهَأ  ِءالُؤه  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَی  ِتوُغاّطلا َو  ِْتبِْجلِاب و  َنُونِمُْؤی  ِباـتِکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  یلِإ  َرَت  َْملَأ 
.ًاریِصَن (2) َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  ُهَّللا َو  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

نمیا ردامـش  رکم  زا  ام  تسا  ینامـسآ  باـتک  بحاـص  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمو  دـیتسه  ینامـسآ  باـتک  يارادامـش  - » 1
« .دیروآ نامیا  نانیا  هب  دینک و  هدجس  ُتب  ود  نیا  هب  سپ  دمآ ، میهاوخ  نوریب  امش  هارمه  دیشاب  لیام  رگا  میتسین ،

اب هدـیورگ و  توغاط  تبج و  ناُتب  هب  هنوگچ  دنتـشاد ، ینامـسآ  باتک  زا  يا  هرهب  هک  نانآ  لاـح  زا  يدرکن  بجعت  يدـیدن و  - » 2
نیا .تسا  نامیا  لها  هقیرط  زا  رتکیدزن  باوص  هب  امـش  هار  هک  دنیوگ  یم  كرـشم  نارفاک  هب  دـندش و  قفّتم  دـهع و  مه  نیکرـشم 

يرای ددم و  یـسک  زگره  رگید  دزاس ، رود  دوخ  تمحر  زا  دنک و  تنعل  ادخ  ار  هکره  درک و  تنعل  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنا  هورگ 
51 و 52 ءاسن : .درک » دناوتن  وا 
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: دنا هتفگ  همرکع  زا  لقن  هب   (2) نایبلا » عمجم   » رد یسربط  (1) و  لوّزنلا » بابسا   » رد يدحاو 

هدجس ار  شیرق  تب  ود  نایّکم ، تیامح  ندروآ  تسدب  يارب  فرـشا » نب  بعک   » هک تسا  ظاحل  نادب  توغّطلاو » تبجلاب  نونموی  »
.درک

: تسا فالتخا  توغاط » تبج و   » لیوأت نارّسفم و  نیب  هک  دریذپ  یم   (3) نآرقلا » ماکحأل  عماجلا   » رد یبطرق 

: دنا هتفگ  هیلاعوبا  ریبج و  نبا  ساّبع ، نبا 

.ناطیش ینعی  توغاط »  » رحِس و ینعی  تبج » »

تبِج و  » (4) ناقتإلا »  » رد یطویـس  .تسا  بطخا » نب  یُح  : » و فرـشا » نب  بعک  : » نامه توغاط » تبج و  : » دیوگ یم  دوعـسم  نبا 
.تسا نهاک »  » يانعم هب  هک  تسا  هتسناد  برعریغ  تاغل  هرمز  زا  ای  یشبح  یناگژاو  ار  توغاط »

نم دبع  ام   » ار توغاط  هدروآ ، رظن  رد  رت  عیـسو  ار  ریبعت  سنا  نب  کلام  .تسا  هدـناوخ  نهاک  ار  توغاط  ناطیـش و  ار  تبج  هداتق ،
رظن نیا  تسا و  هدروآرد  رظن  رد   (5) هَّللا » هیصعم  یف  عاطم  وأ  .هَّللا  نود  نم  دوبعم  ّلک   » ار نآ  زا  روظنم  ساحن  هتسناد و  هَّللا » نود 

.تسا هدیدنسپ  یبطرق  ار 

دسیون (6): یم  هدرک ، عمج  ساحن  کلام و  هدیقع  نیب  یناهفصا  بغار 

« نایبلا عمجم   » ریسفت رد  یسربط  خیـش  هک  یتخانـش  ناس  نیمه  هب   (7) هَّللا .» نود  نم  دوبعم  ّلک  ٍدـعتم و  ّلک  نع  ٌهرابع  توغاـطلا  »
عماجلا  » رد یبطرق  (8) و 

ص 103 - 1
ص 186 ج 5 ، - 2
ص 248 ج 5 ، - 3

عون 38 - 4
« .تسا هانگ  تیصعم و  ّلج - ّزع و  يادخ - زج  يدوبعم  ره  ندیتسرپ  - » 5

ص 314 نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  - 6
.دوش هدیتسرپ  يادخ  ياوس  هچنآ  ره  راکزواجت و  ره  ینعی  توغاط ؛ - 7

ص 206 ج 5 ، - 8
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دّیؤم دنا ، هدروآ   (1) َنوُمُعْزَی »...  نیِذَّلا  َیلا  َرَت  ملا  هیآ ...«  لیذ  رد  یبعـش ، عیبر و  دـهاجم ، ساّبع ، نبا  زا  لقن  هب  نآرقلا » ماکحأل 
یعیبـط رارقتـسا  دـشر و  هار  رد  یگرزب  عناـم  ناونع  هب  ّتیعقوـم و  نینچ  اـب  بعک  .تسا (2)  فرـشا  نب  بعک  هب  توغاـط  قـالطا 

لابق رد  ار  دوخ  هناعطاق  ییاهن و  میمصت  دزادرپب و  یشیدنا  هراچ  هب  ترجه  موس  لاس  رد  ربمایپ  ات  دش  بجوم  هنیدم ، رد  ناناملـسم 
: دراذگ تروشم  هب  بعک  نوزفازور  تردق  ذوفن و 

: دنا هتفگ   (4) حیحص »  » رد ملسم  ماما  (3) و  حیحص »  » رد يراخب  ماما 

: دیوگ يرهز 

ماما  (5) معن .» لاق : هلتقأ ؟ نأ  ُّبحت  هَّللا أ  لوسر  ای  هَمَلْـسَم : نبدـمحم  لاـقف  .هلوسر  هَّللا و  يذآ  دـق  ُّهنإـف  .فرـشألا  نب  بعکل  نم  »
: تسا هتسناد  نینچ  ار  بعک  لتق  هزاجا  رودص  لئالد  هصالخ  يرزام 

ًانیعم برحلا  لهأ  عم  ءاج  ّمث  ًادـحأ  هیلع  نیعی  نأ ال  هدـهاع  ناک  هاـجه و  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - دـهع  ضقن  ّهنإ  »
هملسم و نبدمحم  طّسوت  بعک  لّمأت ، روخ  رد  يا  هویش  ریبدت و  هب  لاح  ره  هب   (6) هیلع .»

60 ءاسن : - 1
میهاربا نبا  کن : زین  .دوهیلا  توغاط  فرشالا  نب  بعک  لتق  باب  ریسلا ،» داهجلا و  ، » ص 160 ج 6 ، ملسم ، حیحص  حرش  يوون ، - 2

نارهت 1360 قّقحم ، يدهم  مامتها : ّیط ، فرح  ص 184 ، نآرق ، هوجو  یسیلفت ،
.يراصنا هَّللادبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  برحلا ، یف  بذکلا  باب  - 3

.يراصنا هَّللادبع  نب  رباج  زا  وا  يرهز و  زا  لقن  هب  ریسلا ، داهجلا و  باتک  فرشالا ،» نب  بعک  لهج و  نبا  لتق  نم   » باب - 4
ایآ هَّللا ، لوـسر  اـی  تفگ : هملـس  نب  دـمحم  .تسا  هداد  رازآ  ار  لوـسر  ادـخ و  وا  تسا ! فرـشا  نب  بعک  فـیرح  یـسک  هچ  - » 5

تبث نینچ  ربمایپ  هتفگ  ذـخأم ، نیا  رد  ص 58 . ج 3 ، هّیوبّنلا ، هریّـسلا  قاحـسا ، نبا  کن : .يرآ » دومرف : مشکب ، ار  وا  دیراد  تسود 
ص ج 9 ، ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  رد  یثراح  هَمَلْـسَم  نبدّمحم  مالک  کن : زین  فرـشألا .»؟ نباب  یل  نم  : » تسا هدش 

455
ربمایپ هیلع  نارگید  هب  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  داد و  مانـشد  وجه و  ار  ربمایپ  تشاذـگ و  اپ  ریز  دوب  هتـسب  هَّللا  لوسر  اب  هک  يدـهع  - » 6
نامه ملـسم ، حیحـص  حرـش  يوون ، کن : .دـمآ » ربمایپ  گنج  هب  تسدـمه و  ربمایپ  نانمـشد  اب  نکیل  دـیامنن ، تدـعاسم  کمک و 

.ذخأم
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.دیسر (1) لتق  هب  ربج  نب  سبعوبا  شقو و  نب  تباث  نب  هملس  شقو ، نب  رشب  نبدابع  هلئانوبا ،)  ) ناکلس شناهارمه :

فرشا نب  بعک  هناخ  تّیعقوم  ب :

یبلح نیّدلا  ناهرب  نب  یلع  (3) و  هیدّمحملا » راثآلا  هّیوبّنلا و  هریّـسلا   » رد نالحد  ینیز  دمحا  (2) و  هیوبنلا » هریّسلا   » رد قاحسا  نبا 
نـصح  » ناونع هب  بعک  هناخ  زا   (6) يزاغم »  » رد يدقاو  رمع  نبدّـمحم  (5) و  هّوبّنلا » لـئالد   » رد یقهیب  (4) و  هّیبلحلا » هریّسلا   » رد

وا نصح ) هعلق /(  ای  رصق  لخدم  رد  هثداح  ًایناث  هتشاد و  ياج  ریضنونب  نایدوهی  لزانم  نایم  رد  ًالّوا  هک  دنا  هدرب  مان  هعلق ) بعک /( »
.تسا هتسویپ  عوقو  هب 

نب بعک  هک  تسا  هتـشاگن  حوضو  هب  ار  زاـجح  ناـناد  یفارغج  هدـیقع  یفطـصملا » راد  راـبخاب  اـفولا  ءاـفو   » رد يدوهمـس  نینچمه 
«. ریضنلا ینبب  هنصح  یف  : » فرشا

یم رارق  یسررب  دروم  دنا ، هدرک  يدای  ریضنونب  نایدوهی  كرهش  زا  هک  ار  یکرادم  بعک ، رصق  يانب  ّلحم  تخانـش  يارب  نیا  ربانب 
: میهد

: تسا دقتعم  يدوهمس 

هب هک  تسا  هنیدم  ياه  يداو  زا  یکی  نآ  تسا و  بنذم »  » رّغصُم بنیَذُم »  » (7) بنیذمب .» اولزن  ریضنلا  ینب  ّنإ  »

ص ج 2 ، راونألاراحب ، یسلجم ، .فرشألا  نبا  لتق  ج 10 ، يزاغم ، يدقاو ، .یسراف  همجرت  ج 2 ، ص 341 ، هوبنلا ، لئالد  یقهیب ، - 1
، يدنه یقّتم  ص 1003 . ج 3 ، كولملا ، لسّرلا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نبدـمحم  ص 5 . ج 4 ، هیاـهّنلا ، هیادـبلا و  ریثک ، نبا  . 169

ص 416 ج 10 ، لامعلازنک ،
ص 59 ج 3 ، - 2
ص 59 ج 3 ، - 3

ص 161 ج 3 ، - 4
بعک لتق  حرش  لیذ  - 5

.فرشألا نبا  لتق  لیذ  ج 1 ، - 6
« .دندیزگ تماقا  بنیذم  رد  ریضن  ینب  هلیبق  انامه  - » 7
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: دجم حیرصت 

«. هلفاسلاب اولزن  هنیدملا  اولزن  اّمل  دوهیلا  ّنإ  »

: دیوگ یم  ریضنونب  لزانم  هراب  رد  يدوهمس 

«. معاونلا مهلزانم  «و 

زا هیلاعلا .» یف  ریـضنلا  ینب  لزانم  یه  : » هک تسا  هنیدـم  یقرـش  بونج  رد  یلاوع »  » هقطنم ياـه  ناتـسلخن  زا  يا  هعومجم  معاونلا » »
: رگید یئوس 

هیقرـشلا هرحلا  یف  قشی  اننامز  یف  ناک  .ًاضیأ  ناحطب  یف  بصی  بنیذـم  ّنا  .لصألا و  داـحتا  یعار  ناـحطب  یلع  مهلوزن  قلطأ  نمف  »
«. هظیرق ینب  یلبق 

هّرح نامه : یقرـش  هّرح  .دراد  دادتما  هنیدـم  یقرـش  هّرح  ات  هدـش و  عقاو  نآ  رواجم  بنیذـم و  يداو  یبرغ  لامـش  رد  ناحطب  يداو 
.دشاب یم  یندم  مرح  یقرش  دودح  هک  تسا  مقاو 

هاگلزنم رگید  هقطنم  ود  یندـم و  راـصنا  هاگانکـس  نآ  زا  هقطنم  هس  .دوب  ربماـیپ  ناـمز  رد  یفئاوط  لـئابق و  تماـقا  ناـکم  هّرح  نیا 
اجنآ رد  ریـضنونب  ناـیدوهی  هتـشاد و  ترهـش  هَرْهُز  هّرَح  هب  هک  تسا  ینیمزرـس  نآ ، یبوـنج  تمـسق  هـیلا  یهتنم  رد  .دوـب  ناـیدوهی 
نیا هب  هظیرقونب  لزانم  لامش ، ای  مقاو  هّرح  هنایم  رد  .دنتشاد  رارق  اهنآ  یلامش  تمـس  رد  هظیرقونب  نایدوهی  دندوب و  هدیزگ  تنوکس 

/ روعزونب هاگنآ  لهشألادبعونب و  سپس  رفظونب ، لزانم  تشاد : ياج  راصنا  كرهش  لامش  يوس  هب  بیترت 

هب هک  دندوب  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يا  هدودـحم  هدوب ، لصّتم  ناحطب  يداو  هب  هک  بنیذـم  يداو  ياهتنا  رد  ریـضنونب »  » نیاربانب
.تسا هتشاد  ترهش  بنیذم  یناتحت  تمسق  ای  هلفاسلا 

وا و تشگزاـب  ریـسم  نوماریپ  هملـسم  نب  دّـمحم  زا  يزاـغم »  » رد يدـقاو  رمع  نب  دّـمحم  قاحـسا و  نبا  هک  ار  هچنآ  ساـسا  نیا  رب 
: دیوگ یم  وا  .دراد  تقباطم  هنیدم  نیمزرس  تفاب  اب  هدروآ ، شناهارمه 
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ناـیدوهی نیمک  زا  نوچ  .دـندمآ  نوریب  ناباتـش  سپ  .دـندرب  دوخ  هارمه  دـندیرب و  ار  شرـس  دـندش ، غراـف  بعک  نتـشک  زا  نوچ  »
ناشیاه کشوک  زارف  رب  ناشیا  ياه  شتآ  هک  دندیـسر  هظیرق  ینب  دوهی  هلحم  سپـس  دـیز و  نب  هّیما  ینب  هلحم  هب  دـندوب ، كاـنمیب 

.دوب هدش  نشور 

ریبـکت دندیـسر ، عیقب  هب  نوچ  .درک  يزیرنوـخ  هب  عورـش  ثراـح  مخز  دندیـسر ، ضیرعلاـهرح  هب  نوـچ  .دندیـسر  ثاـعب  هب  سپس 
« .دنتفگ

سوالا نب  سیق ...  نب  دیز  نب  هیما  لزانم  لامش  بناج  هب  هدومن ، تکرح  هنیدم  یقرـش  بونج  زا  هملـسم  نب  دّمحم  ریـسم ، نیا  رد 
ضیرع هب  هک  هرح  یلامـش  تمـسق  هب  ثاعب  ماـنب  نآ  رواـجم  هعرزم  هظیرق و  ینب  زا  روبع  زا  سپ  .تفر  معاون  هقطنم  ترواـجم  رد 

.دیسر عیقب  هب  داد و  ریسم  رییغت  برغم  بناج  هب  اجنآ  زا  دیسر و  دراد ، ترهش 

فرشا نب  بعک  هناخ  راثآ  پ :

ات مقاو  هّرح  نازوس  مرگ و  هقطنم  زا  هنیدـم  قرـش  ياه  نیمزرـس  ینیع  یـسررب  رفـس و  .ق / .ه  اـت 1398  .ق  .ه  ياه 1395  لاـس  رد 
ات رفظونب  لهـشالادبعونب و  هیواـعمونب ، هثراـحونب و  لزاـنم  یبیرقت  دودـح  ییاسانـش  يارب  نآ  رواـجم  ياـه  ناتـسغاب  ناتـسامرخ و 

يدایز ياه  جنر  اب  تسا - هدروآ  نخس  یناوارف  هب  اهنآ  زا  برع  ناریا و  یگنهرف  ثاریم  هک  هظیرقونب - ریضنونب و  يدوهی : فیاوط 
.دش مأوت 

هناخ صوصخ  رد  یناـشن  رثا و  هب  متـشاد ، تسد  رد  ار  یخیراـت  ناـشن  رثا و  دـصکی  زا  شیب  تسرهف  هک  یلاـح  رد  ریـس و  نیا  رد 
یتاقیفوت ریع ، هوک  هنماد  ات  نایدوهی  راصنا و  ياه  كرهش  دودح  ِمدق  هب  مدق  ییاسانش  يارب  اهنت  متفاین و  تسد  فرـشا / نب  بعک 

.مدروآ تسد  هب 

یلو دومن ؛ بلج  ار  مرظن  يا  هعلق  ًارهاظ  زا  هدـناماجب  راـثآ  هدوب ، ریـضنونب  تسیز  ّلـحم  ذـخآم ، دـهاوش و  هب  اـنب  هک  يا  هقطنم  رد 
هنیدـملا راثآ   » مان هب  یباتک  هب  دّدـجم  هعجارم  رد  اهدـعب  .مدرک  شـشومارف  تفاـین و  هار  یخیراـت  تادنتـسم  اـب  نآ  قیبطت  هب  منهذ 

یتعاس .ق  .ه  لاس 1396  رد  هک  دشاب  ینامه  دیاب  هدروآ ، فرشألا  نب  بعک  نصح  نوماریپ  هک  یـشهوژپ  مدرک : ساسحا  هرّونملا »
.دوب هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  مرظن 
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یناریا زا  نوچ  هک  مدـید  ار  يدرم  وجتـسج ، زا  سپ  .مدرک  مگ  ار  هار  یلو  مدـش ؛ راـید  نآ  مزاـع  رگید  راـب  .ق  .ه  لاس 1397  رد 
: متفگ وا  هب  .درک  یفّرعم  هنیدم  هلواخن  نایعیش  زا  ار  دوخ  دش ، نئمطم  مندوب 

: تفگ .ما » هدرک  مگ  ار  ریضنونب  لزانم  یبیرقت  زکرم  هب  هار  »

: متفگ یتسه »؟ هچ  لابند  هب  اجنآ  »

: تفگ .تسا » هتشاد  يرصق  فرشألا  نب  بعک  مانب  يدرم  نانآ  نایم  رد  »

« .تسا هدنام  ياجب  شا  هعلق  زا  يراثآ  .مرب  اجنآ  ار  وت  ات  ایب  بعک ... !؟ نصح  »

رد هک  ار  یتاـعالّطا  هّیلک  متـشگزاب و  هنیدـم  هب  نآ ، زا  دیالـسا  سکع و  هّیهت  يرادرب و  هشقن  راـثآ و  ّلـحم  قیقد  تخانـش  زا  سپ 
نیب هنیدـملا   » باـتک ود  امدـق ، راـثآ  يانثتـسا  هب  ناـیم  نیا  رد  .مدومن  يروآ  عمج  دوب ، مسرتسد  رد  هنیدـم  خـیرات  ذـخآم  عباـنم و 

، یلاوع قیرط  زا  اهنآ  میظنت  زا  سپ  هک  دـندوب  هدرک  هئارا  یطوسبم  شرازگ   (2) هرّونملا » هنیدملا  راثآ   » (1) و رضاحلا » یضاملا و 
.متشگزاب لحم  هب  عبرا  ّما  رشع و  ّما  نابرق ،

هایس میخض و  ياه  گنس  اب  ریضن  ینب  یبونج  هّرح  ياه  يدنلب  رد  هدوب ، ریضنونب  تاماکحتـسا  نیرتمهم  هک  فرـشا  نب  بعک  هعلق 
نآ ضرع  لوط و  ًادودح  هک  تشاد  رتم   4 دوب ، هدنام  ياجب  هک  یعفترم  راوید  رثکاّدح  رتم و  کی  اهراوید  رطق  .تسا  هدـش  هتخاس 

يانثتـسا هب  .تسا  هتـشاد  رارق  اـنب  یبرغ  تمـس  رد  نآ  یلـصا  رد  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  .دوب  رتـم  نآ 33  علـض  ره  ًابیرقت  ناـسکی و 
ناوت یم  یبوـخ  هب  ار  رـصق  قاـتا  ياـهراوید 8  راـثآ  نآ ، نوماریپ  تشاد ، تحاـسم  ّعبرمرتم  دودـح 1000  هک  اـنب  یلخاد  هطّوحم 

.درک هدهاشم 

هاچ رثا  راوید ، هب  لصّتم  رـصق و  یبونج  راوید  زا  جراخ  رد  تسا و  هدـنام  ياجب  يدـنلب  ياه  جرب  راثآ  هعلق ، يانب  هشوگ  راـهچ  رد 
زا هعلق ، ّتیعقوم  ّتیمها  رطاخ  هب  .تسا  رگناـشن  ار  هدـس  شیب 14  تشذگ  يا ، ههبـش  چـیه  یب  ًاقیقد و  هک  دوش  یم  هدـید  یگرزب 

.دنریگ هرهب  نآ  زا  هرصاحم  ياهزور  رد  ات  دوب  هدش  رفح  نآ  جراخ  يوس  هب  یهار  نآ  نورد 

.تشاد دوجو  باب  نیا  رد  یبلاطم  نآ  رد ص 27  هک  یشایعلا ، یلع  نب  میهاربا  هب  ّقلعتم  - 1
.زورما ناتسبرع  هتسجرب  هدنهوژپ  بیدا و  و  لهنملا »  » هّلجم بحاص  يراصنا ، سوّدقلادبع  هب  ّقلعتم  - 2
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، هدشرفح ياه  هاچ  نآ و  یعورزم  ياه  نیمز  اب  هک  هدش  عقاو  یناتسلخن  فرـشا - نب  بعک  رـصق  ای  ریـضن - ینب  هعلق  راثآ  رانک  رد 
توکـس رد  ار  نورق  تشذگ  خیرات و  تمدـق  ریع ، هوک  یمومع  يامن  هب  هّجوت  اب  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هداد  طیحم  هب  یّـصاخ  هولج 

اب دوهی  یلهاج  بارعا  هک  داتفا  یتاعزانم  ترجه و  موس  لاـس  تخـس  ياـهزور  داـی  هب  درک و  ساـسحا  دوش  یم  طـیحم  رب  مکاـح 
.دنتشاد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  یتسرپاتکی و 

رد تسین و  شیب  رتـمولیک  دودح 4  دجـسم ، ات  نآ  هلـصاف  دراد ، ياج  یبن  دجـسم  یقرـش  بونج  رد  هعلق ، ّلحم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
.تفای هار  هعلق  ّلحم  هب  ابق » یلاوع - راطم -  » يدنبرمک هداج  زا  ناوت  یم  .ق ) .ه   1398  ) رضاح لاح 

3 - 2 3 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن :

راثآ خیرات و  ساسا  رب  هنیدم  رهش  هشقن 
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هدعاس ینب  هفیقس  مراهچ ؛ لصف 

ربمایپ تلحر  فلا :

، لبنح نبدمحا   (6) ریثک ، نبا   (5) دعس ، نبا   (4) ینالقسع ، رجح  نبا   (3) یمراد ،  (2) يراخب ، ماما   (1) قاحـسا ، نبا  ماشه ، نبا 
: دنا هتفگ  ءادفلاوبا (10)  یبلح (9) و  نیّدلا  ناهرب  نب  یلع   (8) هجام ، نبا   (7)

« .دش هدرپس  كاخ  هب  هبنشراهچ  بش  همین  رد   » و دومرف » تلحر  هبنشود  حبص  ربمایپ  »

رد یعامتجا  .درک  لفاغ  ناشربمایپ  نفد  نفک و  مسارم  زا  ار  هنیدـم  مدرم  نآ  ّتیبذاج  هک  تسویپ  عوقو  هب  يا  هعقاو  هلـصاف  نیا  رد 
ربمایپ نیشناج  نییعت  يارب  هدعاس  ینب  هفیقس 

: نینچمه ساـّبع و  نبا  زا  تیاور  هب  همرکع  زین  .کـلام  نب  سنا  زا  وا  يرهز و  زا  لـقن  هـب  ص 363  ج 4 ، هّیوبنلا ،» هریّـسلا   » رد - 1
.هشیاع زا  لقن  هب  رمع  نب  هَّللادبع 

.رکبوبا زا  وا  هشیاع و  زا  لقن  هب  نینثإلا » موی  توم   » باب زئانجلا ، باتک  حیحص ، رد  - 2
.همرکع زا  لقن  هب  مّلس » هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  هافو  یف   » باب همّدقم ، ننس ، رد  - 3

ص 353 ج 3 ، حیحص ، حرشب  يرابلا  حتف  رد  - 4
ص 58 ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  رد  - 5

.هیاهّنلا هیادبلا و  رد  - 6
ص 274 ج 6 ، دنسم ، رد  - 7
ص 499 ج 1 ، ننس ، رد  - 8

ص 394 ج 2 ، هّیبلحلا ، هریّسلا  رد  - 9
ص 152 ج 1 ، خیرات ، رد  - 10
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دیوگ (1): ینیع  نیّدلاردب  .دش  لیکشت 

دندمآ درگ  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  یّکم  نیرجاهم  یندم و  راصنا  زا  یضعب  تشذگرد - ادخ  ربمایپ  هک  يزور  نامه  هبنشود - زور  »
« .تفریذپ تروص  ماع  تعیب  مسارم  هبنش  هس  زور  .دننک  باختنا  يا  هفیلخ  ات 

: دیوگ يرهز 

ینیع نیدلاردب  نینثإلا .» موی  هعیبلا  تناک  : » تسا دـقتعم  يدـقاو  یلو  اثالثلا .» موی  هماعلا  هعیبلا  تناک   » و هفیقّـسلا » موی  نینثإلا  موی  »
: دسیون یم 

«. نینثءالا موی  وه  هَّللا و  لوسر  هیف  یفوت  يذلا  مویلا  یف  هعیبلا  تناک  اذه  عم  و  »... 

دجـسم و ياهرد  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  زا  رگید  يا  هّدـع  تیب و  لها  هارمه  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  هلـصاف  نیا  رد 
.دندوب نیفدت  مسارم  ماجنا  لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هناخ 

، ماوع یبا  نب  ریبز  دـیز ، نب  هماسا  ساّبع ، نب  مثق  لضف ، بلطملادـبع ، نب  ساّبع  مسارم ، نیا  رد  ار  تیب  لها  ناـهارمه  قاحـسا  نبا 
 ... یلوخ و نب  سوا  نارقش ، هَّللادیبع ، نب  هحلط 

مـسارم نیا  رد  مشاه  ینب  همه  ثراح و  نب  نایفـسوبا  بعک ، نب  یبا  بزاع ، نب  ءارب  رامع ، دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، زین  .درمـش  یم 
.دنتشاد (2) روضح 

هدعاسونب هفیقس  ب :

: دیوگ یم  هفیقس  هّدام  نادلبلا ،» مجعم   » رد يومح  توقای 

«. نوسلجی اوناک  هّلظ  یه  و  هفیقس : »

هبش وأ  ٌهَّفُص  هب  فقس  ءانب  ّلک   » ترابع اب  روصنموبا  هتسناد و  هَّفُّصلا »  » ار نآ  يرهوج 

ص 219 ج 8 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 1
، میهاربا لضفلاوبا  دـمحم  مامتها : ص 21 ، زج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  یبا  زین : ص 312 و  ج 4 ، هّیوبّنلا ، هریّـسلا  - » 2

.م هرهاق 1959 
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رب دـیکأت  اب  طیحملا » سوماقلا   » رد يداـبآزوریف  و  برعلا » ناـسل   » رد روظنم  نبا  .تسا  هدرک  فیرعت  ار  نآ  ًازراـب » نوکیاـمم  هّفص 
« باسنألا  » رد یناعمس  هتفگ  هب  هک  دنراصنا  زا  يا  هفئاط  هدعاسونب »  » .دنا (1) هدناوخ  هدعاس  ینب  هفیقس  ار  نآ  هنومن  هّفص »  » يانعم

جرزخ نب  بعک  نب  هدعاس   » نادنزرف زا  فارـشألا » باسنا   » رد يرذالب  و  فراعملا »  » رد هبیتق  نبا  و  برعلا » باسنا   » رد مزح  نبا  و 
.دندوب ربکا »

تفاب هب  هّجوت  اب  دـیاب  .دـندیزگ  انکـس  هنیدـم  تالحم  زا  یّلحم  رد  کـی  ره  دـندش و  میـسقت  یفلتخم  فئاوط  هب  هدـعاس  نادـنزرف 
هب طوبرم  رظن ، دروم  هفیقس  هک  میهد  ناشن  رهـش  یلعف  تفاب  اب  اهنآ  تقباطم  نآ و  رد  فلتخم  ياه  هفئاط  رارقتـسا  هنیدم و  یمیدق 

: زا دنترابع  فیاوط  نیا  تسا ؟ هدوب  هدعاسونب  نادناخ  زا  هفئاط  مادک 

.هعاضب هاچ  فارطا  رد  هبلعثونب »  » و ارمعونب » »

.ءاح هاچ  ترواجم  رد  هبشقونب » »

.هعاضب هاچ  یّلصم و  دجسم  لصاف  ّدح  رد  همیزخ » یبا  ونب  »

.هدابع نب  دع  هلحم  نادیس و  نانس و  نب  کلام  نفدم  لصاف  ّدح  هضامخ  نیب  نانعونب »  » و شقوونب » »

.یبن دجسم  یلِبق  تمس  رد  کلامونب » »

.یبن دجسم  برغ  رد  يدعونب » »

.هَُّصب هاچ  بونج  رد  نزامونب » »

«. هیواعمونب  » و هلیدحونب »  » لزانم نیب  عیقب ، ناتسربق  یبرغ  لامش  رد  رانیدونب » »

« هدعاس نب  جرزخ  نب  فیرط  نب  هبلعث  همیزخ  یبا  ونب   » یثادـحا ياهانب  زا  هدابع  نبدعـس  هناخ  رواجم  هدـعاس  ینب  هفیقـس  نیا  ربانب 
.تسا هدوب 

؟؟؟ دوش لر  ربکا  هللا  نک  تقد  دمحلا هللا  دیهمت  مهنع  هللا  یضر  دیهمت خ  نیا  هدعاس  ینب  هفیقس  ییامهدرگ  پ :

: میناوخ یم  هفیقس  رما  ص 4 ،) ج 1 ، « ) هّیوبّنلا هریّسلا   » رد قاحسا  نبا  زا 

.ق  1357 فجن ، پاچ  ص 55 ، هایملا ،» هنکمالا و  لابجلا و  ، » يرشخمز کن : نینچمه  - 1
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«. هدعاس ینب  هفیقس  یف  هدابع  نب  دعس  یلإ  راصنألا  نم  ّیحل  اذه  زاحنا  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ضبق  امل  «و 

نوچ یلو  .دندرک » اتود  وا  رب  يدنسم  .دنتسب  وا  رس  هب  یلامتسد  هدیناشن ، ار  یجرزخ  هدابع  نبا  دعس  سپ   » (1) دسیون : یم  یبوقعی 
خر يراک  .ایب  نوریب  هک  داد  ماغیپ  رکبوبا  هب  : » يربط حیرصت  هب  دش ، هاگآ  هفیقس  رد  راصنا  یناتـس  تعیب  يارجام  زا  باطخ  نبرمع 

« .يوش رضاح  دیاب  راچان  هک  هداد 

نب دعـس  نوماریپ  زا  ار  مدرم  : » یبوقعی هتفگ  هب  هک  تفرگ  تروص  يراک  راصنا  عامتجا  رد  نارجاـهم  رگید  ناـنآ و  روضح  زا  سپ 
« .دندنارب هدابع 

نب تباث  یلو  .میرتراوازـس  وا  ینیـشناج  هب  سپ  .تسام  زا  ادـخ  ربماـیپ  راـصنا ! هورگ  يا  دـنتفگ : حاّرج  هدـیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  »
: داد خساپ  رکبوبا  دوش .» روآدای  ار  راصنا  يرترب  ات  تفگ  نخس  تساخ و  اپب  دوب ، راصنا  نارنخس  هک  سامش  نبا  سیق 

لعج هلوسر و  هنیدل و  ًاراصنأ  هَّللا  مکیضر  .مالسإلا  همیظعلا  مهتقباس  نیدلا و ال  یف  مهلضف  رکنی  نم ال  راصنألا  رـشعم  ای  متنأ  و  ».. 
.مکتلزنمب اندنع  نیلّوألا  نیرجاهملا  دعب  سیلف  .هباحصأ  هجاوزأ و  هَّلِح  مکیف  هترجه و  مکیلإ 

: دنتفگ دعس (4)  نبا  (3) و  یسلدنا » هبر  دبع  نبا   » (2) رومألا .» مکنود  یضقت  هروشمب و ال  نوتاَتُْقت  ءارزولا ال  متنأ  ارمألا و  نحنف 

.هفیقس ص 522 ، ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
دنوادخ دوش ؟ رکنم  مالـسا  رد  ار  ناتناشخرد  هقباس  نید و  رد  ار  ام  يراوگرزب  دناوت  یم  یـسک  هچ  راصنا ، هورگ  يا  امـش  - »... 2

دوـخ و دـندومن و  ترجه  ناـتراید  فرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  دـیزگرب و  شربماـیپ  نید و  ناراـی  ناوـنع  هب  ار  اـمش 
میریما و ام  رظن  نیا  زا  دنتسین ، تلزنم  نأش و  مه  تسخن  نیرجاهم  زا  ریغ  کی  چیه  .دندزگ  ینکـس  ناتنایم  رد  شنارای  نارـسمه و 

یف برعلا  بطخ  هرهمج  توفـص ، یکز  دـمحا  کن : .ددرگ » یمن  لصف  لح و  لـئاسم  روما و  امـش  نودـب  تروشم و  ریزو ، اـمش 
ج 1 هرهازلاهیبرعلا ، روصع 

.هدعاس ینب  هفیقس  ص 10 ، زج 5 ، دیرفلا ،» دقعلا   » رد - 3
ص 567 ج 3 ، يربکلا ،» تاقبطلا   » رد - 4
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: داد داهنشیپ  رذنم  نب  بابح 

مل نإ  هیلع و  ّدر  ًائیـش  يرجاهملا  یف  يراصنألا  لمع  نأ  هیلع و  ّدر  ًائیـش  يراصنألا  یف  ّيرجاهملا  لمع  ّنإف  .ریمأ  کنم  ٌریمأ و  اـّنم  »
هب ار  هفیقـس  عامتجا  تشاد  اهداهنـشیپ ، ترثک  نوچ  یلو   (1) هعذج .» اّهندیعنل  بجرملا ، اهُقیذُـع  کَّکحملا و  اهلثدـج  ّانإف  اولعفت 

: یبوقعی هتفگ  هب  تخاس ، یم  لدب  هنامصخ  ییامهدرگ  کی 

زا شیرق  نکیل  دیتسه ؛ نآ  لها  هک  یتسار  دیدُش ، دروآدای  يرترب  زا  هچنآ  میراد و  یمن  رود  يراوگرزب  زا  ار  امش  تفگ : رکبوبا  »
و نادرگ ! دنلبرس  وا  هب  ار  نید  ایادخ  تسا : هتفگ  وا  فصو  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  نیا  .دنرتراوازس  دّمحم  هب  امش 

نآ .دینک » تعیب  دیهاوخ  ود  نیا  زا  مادک  ره  اب  سپ  .تسا  ّتلم  نیا  نیما  تسا : هتفگ  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  حاّرج  نب  هدـیبعوبا  نیا 
: دنتفگ دنتفرن و  راب  ریز  ود 

رمع دز و  رکبوبا  تسد  هب  تسد  هدیبعوبا  سپ  .تفرگ » میهاوخن  یـشیپ  وت  رب  ام  ییادخ ، ربمایپ  رفـسمه  وت  هک  نیا  اب  مسق  ادخ  هب  »
« .دندرک تعیب  دوب ، وا  هارمه  شیرق  زا  هک  ره  سپس  .دوب  یمود 

رب رذـنم  نب  بابح  .دـندرک  دـنلب  ضارتعا  دایرف  دـندوب ، هتفرگ  رارق  هدـش  ماجنا  يراک  ربارب  رد  ییوگ  هک  رـضاح  ّتیعمج  راصنا و 
هدابع نبدعس   (2) .دندرک » كاخ  زا  رپ  ار  شناهد  نانزدگل  هتفرگ ، ار  وا  ناگدـننک  تعیب  زا  يا  هدـع  یلو  .دیـشک  ریـشمش  رکبوبا 

زا عافد  هب  دعـس  نب  سیق  یلو  .دندومن (3)  شمخز  حرج و  هب  دـیدهت  دـندناوخ و  هنتف  بحاص  ار  وا  دوشگ ، ضارتعا  هب  بل  نوچ 
عنام تساخرب و  دعس 

رس یلمع  راصنا  زا  يدرف  دض  رب  يرجاهم ، درف  زا  رگا  .ددرگ  نییعت  امـش  فرط  زا  مکاح  رفنکی  ام و  فرط  زا  مکاح  رفن  کی  - » 1
ماجنا ار  راک  نیا  رگا  داد ، خساپ  دیاب  زین  ار  نآ  داد ، ماجنا  رجاهم  درم  فالخ  رب  یلمع  يراصنا  يدرف  رگا  داد و  شخساپ  دیاب  دز ،

 ...« نوچمه نم  دیدادن 
ص 16 ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2

.ذخأم نامه  دیرفلا ، دقعلا  یسلدنا ، هبر  دبع  نبا  .ذخأم و  نامه  هّیوبّنلا ، هریّسلا  قاحسا ، نبا  - 3
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نبا .دش » نیملـسم  هفیلخ  رکبوبا  : » هک دنتفگ  داهنن و  يریثأت  هفیقـس  عامتجا  هجیتن  رد  تافالتخا  نیا  .دش (1)  وا  هب  ناگدننکدیدهت 
دسیون (2): یم  ریثا 

: دیسرپ دیز  نبدعس  زا  ثیرح  نبورمع 

: داد خساپ  تفرگ »؟ ماجنا  رکب  یبا  تعیب  تقو  هچ  »

!« ربمغیپ تافو  زور  »

« .دننک عامتجا  داّحتا ، نودب  هتشذگن ، زور  کی  زا  ینامز  كدنا  هک  دنتشاد  هارکا  نیملسم  و 

هدعاس ینب  هفیقس  يانب  ت :

زا یکی  دوخ  هک  هدوب ، هدـعاس » نب  جرزخ  نب  فیرط  نب  هبلعث  نب  همیزخ  یباونب   » هاگلزنم نایم  رد  هدابع  نب  دعـس  هناـخ  هک  میتفگ 
.تسا هنیدم  رد  هدعاس » ینب  راصنا   » هاگلزنم تشه 

، هنیدـم رازاب  لامـش  تمـس  رد  يدوهمـس  حیرـصت  هب  هک  دـنا  هتـشاد  رارق  هدـعاسونب  مراهچ  موس و  هاـگلزنم  ناـیم  همیزخ  یبا  ینب 
لوبق دروم  حیحص و  ًاقیقحت  رظن  نیا  .تسا (3)  هدش  عقاو  نآ  بونج  رد  یّلصُم  دجسم  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدوب  بابذ  هّپت  کیدزن 

: هک تسا  هتفگ  يرطم  هچنآ  تسا و  ریقح  ّفلؤم 

.تسین حیحص  تسا » هدعاس  ینب  ياه  هناخ  نایم  رد  هعاضب و  هاچ  زا  یئزج  هفیقس  »

رابتعا هب  ًافرِـص  هن  هدش و  عقاو  هعاضب  هاچ  یکیدزن  هدعاس و  ینب  دجـسم  ترواجم  رد  هدعاس  ینب  هفیقـس  ّلحم  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
ناشیاه هفیقـس  هیاس  رد  درازگ و  زامن  اجنآ  رد  ربمایپ  هک  نیا  ظاحل  هب   (4) یبرح ، قاحساوبا  ماما  هبش و  نبا  تیاور  هب  هک  دجـسم 

تحارتسا

ص 359 ج 3 ، هّیبلحلا ، هّیوبّنلا  هریّسلا  یبلح ، نیّدلا  ناهرب  نب  یلع  - 1
ص 21 ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 2

ص 859 ج 3 ، یفطصملا ، راد  رابخاب  افولا  ءافو  - 3
ص 399 جحلا ،» قرط  نکاما  کسانملا و  - » 4
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343 ص :

.تسا هدوب  هنیدم  لها  هّجوت  دروم  هشیمه  درک ، بآ  بلط  دومرف و 

رد اهدـعب  هک  دوب  هدـش  عقاو  هنیدـم  رهـش  راصح  هب  لصّتم  یماش و  باب  زا  جراخ  هلاس ، رازه  یخیراـت  عباـنم  ساـسا  رب  ناـکم  نیا 
.دنداهن انب  ار  لمّنلا  خیش  دبنگ  نآ  رواجم 

تسا هدیسرن  ریقح  تسد  هب  يدانتسا  لباق  یخیرات  شرازگ  .ق  .ه  لاس 1030  زا  لبق  ات  هدعاس  ینب  هفیقس  يانب  کبس  یگنوگچ  زا 
هرطاخ ظفح  روظنم  هب  ییانب  هفیقس ، ّلحم  رد  اشاپ  یلع  .ق  .ه  لاس 1030  رد  .تسا  هدش  دای  ناکم  نیا  زا  یمیدق  عبانم  رد  ًافرِص  و 

، نآ زا  یسکع  هرّونملا » هنیدملا  راثآ   » رد يراصنا  سوّدقلادبع  تسا و  هدوب  اجرباپ  هدس 13  لّوا  همین  ات  انب  نیا  راثآ  .داهن  انب  تعیب 
.تسا هدناسر  پاچ  هب  هنیدم ، راصح  بیرخت  زا  لبق  ياه  لاس  هب  طوبرم 

يوحن هب  دش ؛ ضوع  اًلماک  هنیدم  یمیدق  هرهچ  اه » يدوعـس   » رادتقا هناتـسآ  رد  رهـش  يزاسون  زاغآ  هنیدم و  راصح  بیرخت  زا  دعب 
تسد زا  قیبطت ، نیا  روظنم  هب  .دریذپ  یم  تروص  یتخـس  اب  ای  تسا و  نکممریغ  ای  یلعف ، ّتیعقوم  اب  یخیرات  تادنتـسم  قیبطت  هک 

تخانش هب  ار  ریقح  دوب ، ناشسرتسد  رد  هک  یقباوس  اب  نانآ  متساوخ و  کمک  هنیدم  فاقوا  يرادرهـش و  دیدج  میدق و  ناراکردنا 
نادیم ّثلثم  یلامش  تمس  رد  هفیقس ، ینونک  ّلحم  هک  دش  نشور  دندرک و  ییامنهار  رهش  نیون  تفاب  رد  هدعاس  ینب  هفیقـس  لحم 

رد دنک و  یم  لصّتم  رگیدکی  هب  ار  هخانم  یمیحـس و  هّیناطلـس ، ياه  نابایخ  ثلثم ، کی  تروص  هب  هیناطلـس  نادـیم  .تسا  هّیناطلس 
.تسا هدش  عقاو  یبن  دجسم  یبرغ  لامش  تمسق 

ود یبرغ  ياهتنا  هک  دنا  هدش  عقاو  يوحن  هب  نادیم ، یلامش  تمسق  رد  یمیحس  نابایخ  نادیم و  یبونج  تمـسق  رد  هّیناطلـس  نابایخ 
هدعاس ینب  هفیقـس  يانب  ّلحم  تسا ، مّلـسم  هچنآ  .دوش  یم  لصّتم  نآ  هب  متخ و  هخانم  یبونج  یلامـش - نابایخ  هب  هدشدای ، نابایخ 

.تسا هتشاد  رارق  هّیناطلس  ّثلثم  یبرغ  لامش  تمسق  رد 

، يدوعـس لایر  نویلیم  دودح 2  تخادرپ  زا  سپ  دـیدرگ و  هّیناطلـس  ّثلثم  یـضارا  یعّدـم  هنیدـم  يرادرهـش  .ق  .ه  لاس 1383  رد 
هب ار  هفیقـس  ّلحم  ایحا و  ار  هدعاس  ینب  دجـسم  يداهنـشیپ ، هشقن  قبط  دش  رارق  داهن و  انب  رّجـشم  یکراپ  تروص  هب  ار  یلعف  نادیم 

.دننک ثادحا  هنیدم ، رهش  مدرم  یمومع  تاعامتجا  نلاس  تروص 
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ناونع هب  ار  نآ  زا  ّعبرمرتـم   649 هنیدـم ، يرادرهـش  رد  دوجوم  هبّوصم و  هشقن  قـبط  هک  تسا  ّعبرمرتـم   4938 ّثلثم ، نیا  تحاـسم 
ار رگید  رتم  يرادا و 468  روما  دجـسم و  تهج  ار  ّعبرمرتـم  دـنداد و 573  صاصتخا  سنارفنک  نلاس  هب  هدـعاس  ینب  هفیقـس  ّلحم 

.دنتفرگ رظن  رد  هناخباتک  يانب  يارب 

ینب هفیقـس  ّلحم  زا  يدّدعتم  ياهدیالـسا  هشقن و  هخانم ، نابایخ  یبرغ  تمـس  رد  عقاو  هنیدـم  مالعا  هرادا  ماب  تشپ  زا  ریقح  ّفلؤم 
.منک یم  بلج  .ق  .ه  لاس 1398  ات  نآ  دوجوم  ّتیعقاو  اب  تاجردنم  قیبطت  تهج  ار  ناگدنهوژپ  هّجوت  هک  دومن  هّیهت  هدعاس 

4 - 3 4 ؛ - 2 4 ؛ - 1 ياه : هرکیپ  کن :
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نافع نب  نامثع  هناخ  مجنپ : لصف 

نآ ساسا  رب  هک  هدرک  تبث  یلذـه  دوعـسم  نب  هبتع  نب  هَّللادـبع  نب  هَّللادـیبع  ياه  هتفگ  زا  يدنـس  يربکلا » تاقبّطلا   » رد دعـس  نبا 
كردم نیا  نینچمه  .تسا  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هناخ  رد  يوربور  يا  هنزور  نامثع  هناخ  ددرگ : یم  مولعم 

: هک لهس  نب  هماماوبا  زا 

نآ رگنشور   (1) طالبلا »...  یلع  ْنَم  مالک  اتعمـس  هانلخد  اذإ  الخدـم  لخدـن  انک  لاـق و  روصحم  وه  رادـلا و  یف  ناـمثع  عم  تنک  »
: تسا هتفگ  رتشیب  حیرصت  اب  هّبش  نبا  .تسا  هتشاد  رارق  یبن  دجسم  قرش  رد  نامثع  هناخ  هک  تسا 

دادـتما رد  ربمایپ  ياه  هناخ  راوید  یقرـش  ترواجم  رد  هک  زئاـنج  عضوم   (2) .زئانجلا » عضوملا  دـنع  یتلا  یمظعلاراد  نامثع  ذـختا  »
.تسا هدوب  دجسم  یقرش  بونج  نکر  لباقم  نامثع ، هناخ  هدودحم  هک  دزاس  یم  مولعم  هدش ، عقاو  نآ  یبونج 

زئانج و عضوم  تهج  زا  ربمایپ  دجـسم  ات  داد  داهنـشیپ  دیز  نب  نسح  هک  میتسناد  یـساّبع  يدـهم  نامز  رد  دجـسم  هعـسوت  لصف  رد 
یلو .دبای  هعسوت  ربمایپ  ياه  هناخ  قرش 

هب طـالبزا  ییادـص  میدـش - یم  دراو  هاـگره  تفگ : .مدوـب  لزنم  مه  دوـب ، هرـصاحم  شا  هناـخ  رد  هـک  یلاـح  رد  ناـمثع ، اـب  - » 1
ص 46 نییردبلا ، یف  لوالا ، مسقلا  ثلاث ، ءزج  کن : .دیسر » یم  نامشوگ 

ج 2، یفطـصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  يدوهمـس ، کن : .دومن » ذاّختا  تشاد ، رارق  اه  هزانج  لحم  رد  هک  یگرزب  لزنم  ناـمثع  - » 2
ص 732
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: تشون يدهم 

لباقم نامثع  هناخ  هک  هلحر »  » رد ریبج  نبا  هتفگ  هب  هّجوت  اب  (1) و  نافع »...  نب  نامثع  خیشلا  راد  رکذ  نع  ففکاف  تدرأ ، دق  نیا  »
.تسا هتـشاد  کچوک  يرگید  گرزب و  یکی  هناخ - ود  دجـسم  قرـش  رد  نامثع  هک  دراذـگ  یمن  یقاب  یّکـش  تسا ، لیئربج  باب 

هناخ نیا  .تفای  ترهش  هبراغم » طابر   » هب سپس  و  نامثع » طابر   » هب هنیدم  خیرات  رد  دش ، هتـشک  اجنآ  رد  نامثع  اهدعب  هک  يا  هناخ 
رد يدوهمس  .تشاد (2)  ترهش  ءاروزلا  هب  دوب و  هدرک  رایتخا  تیز » راجحا   » بنج هنیدم  رازاب  رد  نامثع  هک  تسا  يا  هناخ  زا  ریغ 

: تسا هتفگ  نامثع  هناخ  هنیرید  هب  هراشا  نمض  .ق  .ه   10 ياه 9 / هدس 

روهشم یناهفصا » طابر   » هب هک  تخاس  ییانب  لصوم  نایگنز  ریزو  یناهفـصا - نیّدلا  لامج  ار  نامثع  گرزب  هناخ  ّلحم  زا  یتمـسق 
- هوکریش نیّدلادسا  هدس 6 ، مود  همین  رد  اهدـعب  .دـش  یم  هدناسانـش  مجع  طابر  هب  دومن ، برع  ریغ  ءارقف  فقو  ار  نآ  نوچ  دوب و 
رد هک  دومن  انب  نیدـلا ) حالـص  ردـپ   ) نیّدـلا مجن  دوخ و  يارب  يا  هربقم  نامثع ، لزنم  ترواـجم  رد  یبّویا - نیّدـلا  حالـص  يومع 

.دندش نوفدم  مه  اج  نامه 

دننک یم  دای  نامثع  هناخ  ّلحم  رد  يا  هناخباتک  هقباس  زا  يراـصنا  سوّدـقلادبع  (3) و  هّیزاجحلا » هلحّرلا   » رد ینونتبلا  بیبل  دّـمحم 
هرجح هب  هک  نایساّبع  رصع  هدش  يراک  ّتبنم  یبوچ  تاعطق  زا  نآ  یبوچ  ياه  هسفق  تسا و  هدوب  یکلام  یهقف  راثآ  رب  لمتشم  هک 

.تسا هدش  یم  لیکشت  دوب ، هدش  هیده  ربمایپ 

.تسا هدوب  يا  هبیتک  ياراد  دیدرگ و  ماّدخلا  خیش  ای  يوبن  مرح  خیش  يانکس  لحم  روبزم ، هناخ  اه ، ینامثع  طلست  رصع  رد 

همجرت همانرفـس ، هطوـطب ، نبا  کـن : نینچمه  .دـینک » يراددوـخ  ناـفع  نب  ناـمثع  لزنم  ماـن  ندرب  زا  ما ، هتـساوخ  ار  نیا  نـم  - » 1
ص 108 یسراف ،

ص 172 هباطملا ، مناغملا  يدابآزوریف ، - 2
ص 226 - 3
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دراگن (1): یم  صوصخ  نیا  رد  ینونتبلا  بیبل  دّمحم 

فیرـشلا مرحلل  هلباقملا  نامثع  راد  هیواز  یف  نآلا و  یلإ  ناتدوجوم  نالازت  قرـشلا و ال  ههج  یف  نافع  نب  ناـمثع  راد  تناـک ...  «و 
ناشن  (2) رادلا .» هذـه  یف  هداع  مرحلا  خیـش  نکیل  نافع و  نب  نامثع  لتقم  اهیف : بوتکم  جراخلا  نم  هحول  هیلع  كابـش  اهیف  هرجح 
لباقم رد  زین ، نامثع  کـچوک  هناـخ  .تسا  هدوب  بّویاوباراد  اـت  عیقبلا ) قیرط   ) زیزعلادـبع کـلم  عراـش  شبن  زا  هناـخ  نیا  يزورما 

ياج يراصنا  بّویاوبا  هناخ  یـشبح و  هچوک  نآ ، بونج  رد  .دـشاب  یم  دجـسم  یقرـش  بونج  رد  زئانج  لحم  هسیئر و  هرانم  هیواز 
باتک دودح 1537  هک  نامثع » اندیس  طابر  هبتکم   » هب روهشم  يا  هناخباتک  ياراد  هنیدم ، فاقوا  روما  يارب  ییانب  نونکا  مه  دراد و 

.دنا هدرک  سیسأت  دراد ، یطخ  یپاچ و 

ًاقیقد تفرگ ، رارق  .ق  .ه  لاس 1398  رد  بناجنیا  ییاسانش  یسررب و  دروم  هیقف  رفعج  دّیس  هناخ  رد  هک  دجـسم  يانب  یمیدق  تکام 
نیمه اـب  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا - ربماـیپ  مرح  یلعف  خـیاشم  زا  ینت  یگدـنز  لـحم  رـضاح  لاـح  رد  هک  ار - ناـمثع  هناـخ  ّلـحم 

.تسا هدش  ظفح  اه  يدوعس  اه و  ینامثع  نامز  رد  نآ  ّتیمها  ّتیعقوم ،

ص 212 هّیزاجحلا ،» هلحّرلا   » رد - 1
، نیرشعلا نرق  فراعملاهرئاد  يدجو ، دیرف  .دراد » تنوکس  لزنم  نیا  رد  مرح  خیش  ًالومعم  نافع ، نب  نامثع  ندش  هتشک  لحم  - » 2

ص 546 ج 8 ،
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دّمحم نبرفعج  ماما  هناخ  مشش : لصف 

نامعن نب  هثراح   » هناخ نیمز و  اهنآ  هلمج  زا  هک  تشاد  ياج  راّجن » نب  منغونب   » ياه هناخ  راّجن » نب  کلامونب   » لزانم ترواـجم  رد 
.دوب ْمنَغ » نب  هبلعث  نب  دیبع  نب  دیز  نب  عفن  نبا 

نبا هتفگ  هب  .تشاد  رارق  لیهـس  لهـس و  دـبرم  بونج  رد  یبن  دجـسم  نییاپ  تمـسق  رد  هدـش ، نایب  تادنتـسم  هب  هّجوت  اب  لحم  نیا 
هنیدـملاب مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  یبّنلا - لزانم  برق  لزانم  نامعنلا  نب  هثراحل  تناک  و  : » ناـمثع نبدـمحم  زا  لـقن  هب  دـعس 

- مّلـسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - لاق  یتح  لزنم  دعب  لزنم  نع  نامعنلا  نب  هثراح  هل  لّوحم  اًلهأ  هَّللا  لوسر  ثدـحأ  امّلک  ناکف 
تـسد هب  تسد  هنیدم  رهـش  رد  یتّیعقوم  نینچ  اب  هثراح  هناخ   (1) .هلزانم » نع  انل  لّوحتی  اّمم  نامعنلا  نب  هثراح  نم  تییحتـسا  دـقل 

رد مالسلا  هیلع  دّمحم  نبرفعج  ماما  ّتیکلم  هب  يدوهمس (2)  دییأت  هب  انب  .ق و  .ه   147 ياه 100 / لاس  یلاوح  رد  هک  نیا  ات  تشگ 
صاخ و روهـشم  هنیدم  یمیدق  تفاب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هناخ  ییایفارغج  ّتیعقوم  .تشگ  وا  ینوکـسم  هناخ  دـمآ و 

هناخ نیا  هک  تسا  مّلسم  ناسانش ، هنیدم  راهظا  قبط  .دوب  ماع 

هثراح دش  یم  لهأتم  هاگره  ربمایپ  .تشاد  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگتماقا  کیدزن  ییاه  هناخ  نامعن  نب  هثراح  - » 1
رد ار  شیاه  هناخ  هک  ما  هدنمرـش  نامعن  نبا  هثراح  زا  دومرف : ربماـیپ  هک  ییاـج  اـت  داد  یم  رارق  يو  راـیتخا  رد  يا  هناـخ  ناـمعن  نب 

ص 51 یناث ، مسق  زج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  .دهد » یم  رارق  ام  رایتخا 
ص 733 ج 1 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  - 2
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ام رب  يدوهمـس  .تسا  هدوب  یندـم  نارئاز  هّجوت  دروم  اه  نرق  هتـشاد و  ياـج  يراـصنا  بّویاوبا  هناـخ  یبونج  تمـس  ترواـجم  رد 
نیهاش ، » یمومع ناهذا  رد  نآ  ّتیمها  هب  رظن  .داهن  یناریو  هب  ور  بّویاوبا ، ماما و  هناخ  ترجه ، مهن  هدس  رد  هک  دـنک  یم  راکـشآ 

ومه دوب و  يوبن  ماّدـخ  گرزب  یلامج ، نیهاش  .دـیزرو  ترداـبم  روکذـم  نیمز  يرادـیرخ  هب  .ق  .ه  لاس 890  یلاوح  رد  یلاـمج »
.درک يزاسون  ار  نیتلبق  هبورخم  دجسم  داهن و  انب  يدجسم  هعاضب  هاچ  رب  راب  نیتسخن 

.تفرگ رظنرد  دجسم  ناونع  هب  ار  رگید  تمسق  داد و  صاصتخا  دوخ  تنوکـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  زا  یتمـسق  يو 
.دش هدناوخ  زین  هفیانملا » فارشألا  تیب  ، » هفیانم نافیرش  هب  نآ  باستنا  رابتعا  هب  دنداهن و  مان  هفیانملاراد »  » ار انب  عومجم 

فیصوت هبارخ »  » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هناخ  یلـصا  ناکم  رب  ار  یلامج » نیهاش   » يانب يدوهمـس  ترجه ، مهن  هدس  مود  همین  رد 
.دش یم  هتخانش  قداصلا  رفعج  دجسم  ناونع  هب  دوب و  یقاب  نانچمه  نآ  رب  يا  هّبق  بارحم و  راثآ  هک  درک 

هک يوحن  هب  دیدرگ ؛ مرح  بئان  یگدنز  ناکم  قداص  ماما  هناخ  مرح و  خیـش  یگدـنز  تماقا و  لحم  ناّفع  نب  نامثع  هناخ  اهدـعب 
.تسا هتفرن  نیب  زا  مرحلا » بیان  راد   » هب نونکات  نآ  ترهش 

هناخ نیا  راّطع ، یفطـصم  هیقف و  رفعج  دّیـس  هناخباتک  رد  روبزم  ِدجـسم  تکام  اـه و  هشقن  هب  هّجوت  اـب  و  .ق ) .ه   1398  ) نونکا مه 
ناگرزب دراد و  رارق  دشاب ، یم  تمکح  فراع  هناخباتک  لصاف  ّدـح  هک  يا  هچوک  هب  ًابرغ  يراصنا و  بّویاوبا  هناخ  هب  لصتم  ًابونج 

.تسا یهّجوت  ناکم  نآ  رب  ار  هنیدم 

ياه تبقارم  دجـسم و  فارطا  رد  تیعمج  ماحدزاظاحل  هب  یلو  ما ؛ هدومن  صّخـشم  اًلماک  هدـش  هئارا  هشقن  رد  ار  هناخ  نیا  ّتیعقوم 
.تشگن رودقم  میارب  نآ  زا  يرادرب  سکع  قیفوت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  نانابهگن  دیدش 
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دیز نب  نسح  هناخ  متفه : لصف 

دیز نب  نسح  فلا :

یلع نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح   » ار ام  رظن  دروم  ّتیـصخش   (1) مالـسلا ،» هنیدم  وا  دادغب  خیرات   » رد يدادغب  بیطخ  رکبوبا  ظفاح 
تسا هدرک  لقن  ثیدح  رکب ، یبا  نب  هَّللادبع  همرکع و  ردپ و  زا  هک  هتسناد  یندم  یمشاه و  دّمحموبا  ار  شا  هینک  و  بلاط » یبا  نب 

ینالقسع رجح  نبا  .دنا  هدرک  تبث  اه  ثیدح  وا  زا  دانزلا  یبا  نب  نمحّرلادبع  بئذ و  یبا  نبا  .سنا  نب  کلام  قاحسا ، نب  دمحم  و 
وا یعفای  هداهن و  شجرا  هقث » ادباع  ناک   » هلمج اب  يربکلا » تاقبطلا   » رد دعـس  نبا  .تسا (2)  هتسناد  نیقداص  تاقث و  زا  ار  يو  زین 

: دنا هتفگ  ناخّروم  .تسا (3)  هدناوخ  هنامز » یف  مشاه  ینب  خیش   » ار

.دنکفا شنادنز  هب  دومن و  بضغ  وا  رب  لاس  زا 3  سپ  یلو  درک ؛ هنیدم  یلاو  ار  وا  یسابع - هفیلخ  روصنم - رفعجوبا 

.تشذگرد .ق  .ه  لاس 168  رد  هک  نیا  ات  تسیزب ؛ وا  درک و  دازآ  مارتحا  هب  ار  وا  دیسر ، تفالخ  هب  نوچ  یساّبع  يدهم 

ص 309 ج 7 ، - 1
ص 166 ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  زین : ص 279 و  ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 2

ص 335 ج 1 ، نانجلا ، هآرم  - 3
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همه یلو  تشگ ؛ نوفدم  نارزیخ  ناتـسربق  رد  درک و  تافو  دادـغب  رد  وا  هک  هدرک  تبث  ار  فلخ  نب  دّـمحم  هتفگ  يدادـغب  بیطخ 
كاخ هب  اجنامه  درک و  توف  زجاحلا  مانب  یناکم  رد  هکم  هنیدـم / هار  نیب  وا  تسا و  هابتـشا  فلخ  نبا  هتفگ  هک  دـندقتعم  ناـقّقحم 

.دش هدرپس 

قداـص ماـما  اـب  بسن  ظاـحل  هب  اـهنت  هن  وا  .تسا  هدرب  یم  رـسب  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  ماـما  یگدـنز  نراـقم  دـیز  نب  نسح 
.دوب هدروآ  رد  ماما  دنزرف  نمتؤملا » قاحسا   » دقع هب  ار  هسیفن »  » شرتخد لب  تشاد ؛ یگتسویپ 

زا .تشاد  ازسب  یترهـش  يوقت  ملع و  هب  هک  دوب  مالـسا  نانز  هعماج  ياه  هرهچ  نیرتروهـشم  زا  یکی  .ق  .ه  ّدلوتم 145  هسیفن  هدّیس 
راکفا وا و  نیب  يدـنویپ  هقلح  تروص  هب  داد و  رارق  شلئاضف  ریثأت  تحت  ار  یعفاـش  ماـما  اـجنآ  رد  دومن و  ترجه  هرهاـق  هب  هنیدـم 

.دمآ رد  مالسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج 

هطبار نیا  رد  ناوـت  یم  ار  يرفعج  هقف  هب  یعفاـش  هقف  یکیدزن  ربماـیپ و  تیب  لـها  هب  نایرـصم  داـقتعا  مارتـحا و  فرژ  ياـه  هـشیر 
.تسا (2) هرهاق  رد  هسیفن  هدّیس  هاگمارآ  هعقب و  .دومن (1)  وجتسج 

دیز نسح  هناخ  ب :

لحم تسخن  هناخ  نیا  هصرع  .تسا (3)  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  لباقم  برغ و  رد  ار  دـیز  نب  نسح  هناخ  يدوهمس 
دیز نب  نسح  دـش و  کلام  ار  نآ  يراجن  فوعوبا  هاگنآ  .تسا  هتـشاد  ترهـش  عریوف  هب  هک  هدوب  کـلام » نب  منغونب   » هفئاـط جرب 

.داهن انب  نآ  رد  ار  دوخ  هناخ  هصرع ، يرادیرخ  زا  سپ 

تاداس تنوکـس  ّلحمار  نآ  هدرک و  ندید  دـیز  نب  نسح  دـمحم و  نب  رفعج  ياه  هناخ  هصرع  زا  ترجه  مهن  هدـس  رد  يدوهمس 
دجـسم یقرـش  بونج  نکر  بونج  رد  ای  دـمحم ، نبرفعج  بّویاوبا و  هناخ  یبرغ  تهج  رد  ًاـقیقد  لـحم  نیا  .تسا  هتـسناد  هفیاـنم 

.تسا هدش  عقاو  ربمایپ 

.م پاچ 1949  هرهاق ، ص 56 ، ج 5 ، ناکلخ ، نبا  نایعألا ، تایفو  - 1
« هرهاقلا راثآ   » رد رهام » هداعس  هروتکد   » جرا رپ  تاقیقحت  - 2

ص 210 و ص 733. ج 1 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  کن : - 3
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ینامثع ماقم  الاو  ياه  ّتیـصخش  زا  یکی  اشاپ » تمکح  فراع  ، » یناکم نینچ  ینید  یخیراـت - ّتیمها  هب  رظن  .ق و  .ه  نرق 13  رد 
.دهن جرا  مظعُم  يا  هناخباتک  يانب  اب  ار  نآ  هرطاخ  تفرگ  میمصت 

دیز نب  نسح  هناخ  ینونک  ّتیعقوم  اشاپ ، تمکح  فراع  هناخباتک  ب : / 1

هب شبسن  هلـسلس  هک  هتـسناد  اشاپ » فئار  لیعامـسا  نب  تمـصع  نب  میهاربا   » دنزرف تمکح » فراع  دمحا   » ار وا  یلکرز  نیدلاریخ 
، موس میلس  ناطلس  رکسع : یضاق  ار  شردپ  هّیمالسإلا » فراعملا  هرئاد   » ناگدنراگن .دسر (1)  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما 
يداتسا و ماقم  هب  .ق  .ه  لاس 1231  رد  تمکح » فراع  دمحا   » .دنا (2) هتسناد  1789 م ) / 1807  ) ینامثع ناطلس  نیمتشه  تسیب و 

هنیدم مزاع  .ق  .ه  رد 1239  هاگنآ  هرهاق و  ِءاـضق  بصنم  بحاـص  .ق  .ه  لاس 1236  رد  دیدرگ و  بوصنم  سدـقملا  تیب  تواضق 
.دیدرگ هنیدم  فارشألا  بیقن  دوب ، ینیسح  تاداس  زا  نوچ  .دش  راید  نآ  تاضقلا  یضاق  لاس  هد  دیدرگ و 

ماقم ءاقترا  دـش ، یم  هدـیمان  مالـسإلا  خیـش  اه  ینامثع  راید  رد  هک  تناید  تواضق و  بصنم  نیرتالاب  هب  .ق  .ه  لاس 1262  رد  يو 
رد 1275 هک  نیا  ات  درپس ؛ لد  قیقحت  تدابع و  هب  داد و  افعتسا  دوخ  ياه  ّتیلوؤسم  یمامت  زا  .ق  .ه  لاس 1270  رد  یلو  درک ؛ ادیپ 

راثآ و يروآ  عمج  هب  هنیدم  رد  شتماقا  ياه  لاس  لالخ  رد  تمکح » فراع   » .تشذگرد (3) لوبناتسا  رد  .ق  .ه 

.م توریب 1969  پاچ 3 ، ص 138 ، ج 1 ، مجارت ، سوماق  مالعالا ، - 1
.يدنفا تباث  دّمحم  همجرت : ص 479 ، ج 15 ، هّیمالسإلا ، فراعملاهرئاد  - 2

لوبناتسا 1283 همّدقم ، رعش ، ناوید  رویز ، دّمحم  زین : .بعـشلاراد  ص 1173 ، هرسیملا ، هیبرعلا  هعوسوملا  لابرغ ، قیفـش  دمحم  - 3
4 هحفص ، .ق 350  .ه   1322 لوبناتسا ، معنلا ،» یلو  مالسإلا و  خیش  هتمجرت  یف  معنلا  یهش  ، » یـسولآ نیّدلا  باهـش  نینچمه : .ق  .ه 

ج 4. .م ،  1937 لوبناتسا ، دلج ،
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مولع مهم  ياه  باتک  يواح  مّظنم و  هناخباتک  کی  ياراد  هنیدم  ماّیا ، نآ  رد  اریز  تشاد ؛ لوذبم  يدایز  مامتها  یّطخ  ياه  هخـسن 
.دهن انب  رهش  نیا  رد  يا  هناخباتک  تفرگ  میمصت  تیاهن  رد  مالسإلا  خیش  .دوبن  یمالسا 

.ق .ه  لاس 1270  رد  هناخباتک  نیا  حاتتفا  مسارم  زا  یخیرات  ياه  شرازگ  رد  هچ  رگا 

: دنا هدز  مقر  .ق  .ه  ار 1271  ینامتخاس  تاّیلمع  نایاپ  هناخباتک ، یلعف  ِرد  رس  یکرت  هبیتک  ساسا  رب  یلو  تسا ؛ هدش  اهدای 

لمکم 1271 هناخبتکوب  يدلپای  خیرات  مات  یفطل  اعد  هیماتخ 

اهنآ لماک  نتم  هک  دومن  فقو  یلوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  نآ ، هرادا  يارب  دومن و  ربمایپ  دجسم  فقو  ار  هناخباتک  تمکح » فراع  »
.دیدرگ تبث  لوبناتسا  هنیدم و  یعرش  مکاحم  رتافد  رد 

.ق .ه  هدس 13  لوا  همین  رد  وا  ّیح  دالوا  زا  ار  دیز  نب  نسح  هناخ  مالسإلا  خیش 

، يوبن دجسم  راوج  رد  هناخباتک  زاتمم  ّتیعقوم  زین  رما و  نیا  نیا  .دیدرگ  هناخ  نیا  نیزگیاج  ًاقیقد  هناخباتک  يانب  درک و  يرادیرخ 
.دننک اهدای  نآ  زا  رگشهوژپ  ناحاّیس  دیدرگ : ثعاب 

: تشاگن .ق  .ه  رد 1303  یسوم  نب  یلع 

خیـش کب  همکح  فراع  موحرملل  همیظع  هناخباتک  بئانلا  هرـضح  تیب  هاجت  ناک و  نم  اتئاک  مرحلا  بئان  تیب  كربملا  راوجب  و  ».. 
اهیلع فوقوملا  هفقو  نم  مهیتأتهیرهـش  تاشاعمب  همدخ  اهلو  اهریغ  یف  دـجویال  ام  هسیفنلا  بتکلا  نم  اهیف  اقباس  هناتـسألاب  مالـسإلا 

یمامت سیفن ، هنیجنگ  نیا  زا  تظافح  رطاخ  هب  هنیدـم ، یماظن  هدـنامرف  اشاپ » يرخف  ، » لّوا یناهج  گـنج  ياـنثا  رد   (1) .هناتسألاب »
ریگملاع گنج  زا  یـشان  ثداوح  عیاقو و  دربتـسد  زا  میلـس  ناطلـس  هیکت  رد  درک و  لقتنم  قشمد  هب  ار  هناخباتک  یّطخ  ياه  هخـسن 

زا سپ  .تخاس  ناهنپ 

هناخ باتک  بانج ، نآ  لزنم  لباقم  رد  تشاد و  رارق  دـشاب  هکره  مرح  ماقم  مئاق  لزنم  ربماـیپ ، رتش  نتـسشن  ياـج  راـنک  رد  - »... 1
چیه رد  تسا و  یشزرا  اب  سیفن و  ياه  باتک  ياراد  هک  دشاب  یم  هناتـسآ  رد  کب ، تمکح  فراع  مالـسالا  خیـش  موحرم  گرزب 

هناتسآ تافوقوم  دمآرد  هار  زا  هک  هنایهام  يررقم  اب  تسا  يا  همدخ  ياراد  هناخ  باتک  نیا  .تسین  دوجوم  نآ  ریظن  يا  هناخ  باتک 
ص 14 هرّونملا ، هنیدملا  فصو   » هلاسر لیذ  کن : .ددرگ » یم  نیمأت 
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.تسایوپ (1) نونکات  هک  تفایزاب  ار  دوخ  قنور  تمکح » فراع   » هناخباتک رگید  راب  دندنادرگ و  زاب  هنیدم  هب  ار  اه  باتک  گنج ،

هرامش هّیقرّشلا » تاسرّدلل  هینامألا  هیعمجلا  هّلجم  .سپش ، کن : تمکح » فراع   » هناخباتک یّطخ  ياه  هخسن  یسانشباتک  هراب  رد  - 1
فراعملا راد  پاچ 2 ، هحفـص 217 ، ثلاث ، ءزج  یبرعلا ، بدألا  خـیرات  ناملکورب ، لراک  زین : .م   1936 ، 120 ، 112 ، 94 ياه 10 ،

یتاعاس ییحی  زین : .م  هرهاق 1971  رشنلا ، فیلأتلل و  هماعلا  هیرصملا  هئیهلا  ج 1 ، یبرعلا ، ثارتلا  خیرات  نیکزس ، داؤف  نینچمه : .رصم 
، .م  1393 یپک ، یلپ  دوعس ، نب  دّمحم  ماما  هاگـشناد  هرونملا ،» هنیدملا  تاروصمب  هصاخ ، هرـشن  ضایرلا ، هعماج  تاطوطخم   ...، » و
TheLibrary : ] م گروـبزرطپ 1974  هاگــشناد  يدنکــشاط : ساـّبع  رتـکد  ًاـتیاهن : .هدــج و  هاگــشناد  هناـخباتک  رد  دوـجوم 

7 هرکیپ 1 - کن :  [ ArifHikmatin Me dina
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رگید ياه  هناخ  متشه ؛ لصف 

هراشا

اه نآ  ّتیعقوم  يرهـش ، تفاب  رد  هشیمه  هک  هتـشاد ، دوجو  یمالـسا  تسخن  هدس  روهـشم  ياه  تیـصخش  زا  ییاه  هناخ  هنیدم ، رد 
رگید هتفر و  نیب  زا  ام  نارود  رد  دـنا ، هتـشاد  هنیدـم  رد  یناشن  مان و  يراگزور  هک  اه ، هناخ  نیا  .تسا  هدوب  ناناملـسم  هّجوت  دروم 

هطّوحم رد  رگید  یـضعب  دجـسم و  يانب  يراودا  هعـسوت  رد  دـنا ، هدوب  دجـسم  ترواجم  رد  هک  یلزانم  بلاغ  .تسین  اهنآ  زا  يداـی 
.دنتفر نایم  زا  دجسم  فارطا  يزاس 

هب يرورض  هناخ  هس  زا  يدای  همه ، نآ  زا  یلو  تسا ؛ ناگدنناوخ  تلاسک  بجوم  روکذم ، ياه  هناخ  زا  یتسرهف  یلیـصفت  شراگن 
: دسر یم  رظن 

حابر هناخ  فلا :

هدرک تیاور  ار  یثیداحا  ترضح  نآ  زا  هک  هتسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  نارادتسود  هرمز  زا  ار  حابر » ، » دعـس نبا 
: دنک یم  لقن  هبش  نبا  زا  يدوهمس  .تسا (1) 

ّلحم هب  کلملادبع  نب  دیزی  هناخ  یبرغ  هیواز  رد  يا  هناخ  ربمایپ ، زا  سپ  حابَر 

ص 233 ج 3 ، بیذهّتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  زین : و  . 180 ص 179 / یناث ، مسق  ءزج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
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هناخ هک  دوش  یم  مولعم  هتشاد ، ياج  مالّسلا  باب  یبرغ  بونج  رد  دیزی  هناخ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .داد (1)  صاصتخا  دوخ  تنوکس 
.تسا هتفر  نیب  زا  دجسم  یبونج  یبرغ / هعسوت  رد  حابر 

ورمع نب  دادقم  هناخ  ب :

نیتسخن زا  دنتفگ و  یم  دوسألا  نب  دادْقِم  ار  وا  هک  هتسج  دانتسا  دبعموبا  هتفگ  هب  ّتیـصخش ، نیا  صوصخ  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
يردارب نامیپ  هحاور  نب  هَّللادبع  وا و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه ، زا  سپ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  یباحص 

هدرک اهدای  وا  ياه  هتفگ  زا  کلام و ...  نب  سنا  بلاط ، یبا  نب  یلع  تسا و  لوسر  ثیدـح  نایوار  زا  لاـجر  عباـنم  رد  يو  .تسب 
: تسا هتفگ  هبش  نبا  .دنا (2) 

هناخ زا  یتمسق  اهدعب  يدوهمس  رظن  هب  هک  تسا  هدوب  رمع  نب  مصاع  هچوک  حابر و  هناخ  نیب  دجسم ، یبرغ  بونج  رد  دادقم  هناخ 
.داهن انب  اجنآ  رد  ار  هّیطساب  هسردم  .ق  .ه  لاس 840  یلاوح  رد  طسابلادبع  یضاق  دش و  يرماع  حرس  یبا  نب  دعس  نب  سیوا 

.تفر (3) نیب  زا  دجسم  راوید  یبرغ  تمس  هاگزامن  هعسوت  رد  هناخ  نیا 

دیلو نب  دلاخ  هناخ  پ :

نیرتروهـشم زا  هَّللا » فیـس   » ناونع اب  یتّدم  كدنا  رد  دش و  اریذپ  ار  مالـسا  هّیبیدـح ، هعقاو  زا  سپ  یـشرق  هَّللادـبع  هریغم  نبدـلاخ 
.ه  21 لاس 22 / رد  يو  .دش  تبث  ماش  قارع و  رد  ناناملـسم  هّیلوا  تاحوتف  خیرات  رد  شمان  دیدرگ و  مالـسا  ردص  ياه  ّتیـصخش 

.تشذگرد (4) هنیدم  ای  صمح  رد  .ق 

ص 722 ءزج 2 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  - 1
ص 286 ج 10 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 2

ص 722 ءزج 2 ، افولا ، ءافو  يدوهمس ، - 3
ص 124 ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  - 4
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: هک هدرک  هراشا  هنیدم  رد  دلاخ  ینوکسم  لزنم  هب  هبتع » نب  هَّللادبع  نب  هَّللادیبع   » زا لقن  هب  يدقاو 

: تسا هتفگ  صوصخ  نیا  رد  رمع  نبدمحم   (1) هراد .» عضوم  دیلولا  نبا  دلاخ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  عطقَأ  »

اهثرو نامعنلا  نب  هثراحل  ًاروُد  تناک  هیلع و  دلاخ  مودق  دعب  ربیخ و  دـعب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  هعطقأ  هانملاو  »
دیلولا و نبدلاخ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  اهنم  عطقاف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسرل  اهبهوف  هئابآ  نم 

یکچوک زا  دیلو  نب  دلاخ  نمحرلادبع ،» نب  هریغملا  نب  ییحی   » زا لقن  هب  هلابز  نبا  هبـش و  نبا  هدروآ  هب  اهدعب   (2) رسای .» نب  راّمع 
: تفگ ودب  ربمایپ  دومن و  یتحاران  راهظا  ربمایپ  هب  دوخ  هناخ 

: دیوگ یم  يدقاو  هعَّسلا » هَّللا  لس  ءامسلا و  یف  انبلا  عفرا  »

رارق صاع  نبورمع  هناخ  رواجم  دجسم ، یقرـش  لامـش  رد  هناخ  نیا   (3) بهوت .» عاُبت و ال  هنیدملاب ال  هراد  سبح  : » دـیلو نبدـلاخ 
هعـسوت رد  اهدعب  یلو   (4) تسا ؛ هدوب  هجوت  دروـم  ترجه   4 نرق 3 / ات  هک  هدرک  دای  نآ  زا  یبرح  قاحـساوبا  ماـما  تسا و  هتـشاد 

.تسا هتفر  نیب  زا  یبن ، دجسم  يانب  لامش 

2 ص 1 / هّکم ،» حتف  لبق  اوملسأ  نیّذلا  هباحصلا  یف  : » یناث مسق  ءزج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 1
هثراح هب  قلعتم  دوب  یلحم  نآ  دیـشخب و  وا  هب  دلاخ  دورو  زا  سپ  ربیخ و  حتف  زا  سپ  ار  ینیمز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 2
رایتخا رد  ار  اه  نآ  زا  یتمسق  ربمایپ  دوب و  هدیشخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هدرب و  ثرا  هب  شناردپ  زا  ار  اه  نآ  هک  نامعن  نب 

« .دوب هتشاذگ  رسای  نب  رامع  دیلو و  نب  دلاخ 
ص 730 ءزج 2 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  يدوهمس ، - 3

ص 391 نکاما ، کسانملا و  - 4
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هنیدم ياه  هاچ  مّوس / باتک 

هنیدم ياه  هاچ  مّوس : باتک 

سرغ هاچ  لّوا ، لصف 

هراشا
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سرغ فلا :

.دوش زبس  و  دیورب ، ات  دنهن  یم  نیمز  رد  هک  تسا  یتخرد  ای  رذب  تغل ، رد  سرغ » »

.مدینش سْرُغ  ار  نآ  اه  یندم  شیوگ  رد  یلو   (1) تسا ؛ هتسناد  هلمهم » نیس  ءار و  نوکس  نیغ و  حتف   » هب ار  نآ  روظنم  نبا 

هریس و ياه  باتک  رد  .تسا  هنیدم  رد  یهاچ  مان  سْرغ  هک  دننک  یم  حیرصت   (3) نادلبلا »  » رد هیقف  نبا  (2) و  هیاهّنلا »  » رد ریثا  نبا 
یقرـش بونج   ) نابرق هقطنم  رد  سرغ  هاـچ   (4) اهئامب .» نوفـشتسی  : » دـنا هتفگ  لاثم  يارب  دـنا ؛ هدرک  اهدای  نآ  ّتیعقوم  زا  ثیدـح 

.دراد رارق  هدیجوبا ) ناحطب /(  يداو  رانک  رد  هنیدم )

رّهطم رکیپ  نّاثدُحم ، ناسیون و  هریس  هتفگ  هب  هک  تسا  تهج  نادب  یمالـسا  يایفارغج  خیرات و  رد  هاچ  نیا  ینید  یخیرات - ّتیمها 
وشتسش نآ  بآ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ربمایپ 

ص 154 ج 6 ، برعلا ،» ناسل  - » 1
ص 359 ج 3 ، - 2

ص 26 - 3
مجعم ، » يرکبلا نینچمه : ص 231 و  ج 13 ، لاّمعلازنک ، يدنه ، یقّتم  زین : .یگنـس  پاچ  ص 390 ، نیرحبلا ، عـمجم  یحیرط ، - 4

ص 994 ءزج 3 ، مجعتسا ،» ام 
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.دنداد لسغ  و 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  لقن  هب  هجام  نبا 

نبا زا  وا  میهاربا و  نب  لیعامسا  زا  لقن  هب  دعس  نبا   (1) سْرَغ .» رئب  يرئب  نم  برق  عبسب  ینُولِسْغاف  ُّتم  انأ  اذإ  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : »
نب دعـس  لاوما  زا  هک  سرغ  هاـچ  بآ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رکیپ  لـسغ  هب  یلع ، نب  دّـمحم  رفعجوبا  زا  تیاور  هب  جـیرج 

.دنک یم  تیاکح  هاچ  نآ  بآ  هب  ربمایپ  ّصاخ  هقالع  زا  نم ) هاچ  يرئب /(  هملک  .تسا (2)  هدرک  رواب  هدوب ، ابق  رد  همثیخ 

سرغ بآ  زا  ار  دیعـس ) وا /(  کلام  نب  سنا  هک  دنا  هدرک  لقن  شیقر  نب  نمحّرلادـبع  نب  دیعـس  زا  هلابز  نبا  هبـش و  نبا  راّجن ، نبا 
.تسا هداد  ربخ  تفرگ ، وضو  دیشون و و  نآ  زا  ربمایپ  هک 

: هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتفگ  هب  رمع  نبا  زا  لقن  هب  راّجن  نبا 

بآ زا  هتفر ، سرغ  هاچ  رس  رب  ربمایپ  دش  حبـص  نوچ  هک  تسا (4)  هدرک  هراشا   (3) هنجلا » نم  رئب  یلع  تحبـصأ  ّینإ  هلیللا  تیأر  »
: دومرف یم  ربمایپ  هک  تسا  هتفگ  دیوس  نب  مصاع  تفرگ و  وضو  نآ 

هب دـنک ، یم  فـیرعت  تبنیل » سرُغی  يذـلا  رجـشلا  : » ار سرغ  هـک  نآ  زا  سپ  يداـبآزوریف  نیّدـلادجم   (5) سرغ .» رئب  يرئبل  اذـه  »
دنک (6): یم  دیکأت  هدرک ، هراشا  شیقر  نب  نمحرلادبع  نبدیعس  ياه  تیاور 

لزانم یلع  ءابقب  ٌرئب  یه   » (7) و اهیف » كرابی  اهَءام و  بیطتسی  ّیبنلا  ناک  »

.یقابلادبع داؤف  دّمحم  مامتها  ثیدح 1468 ، باب 10 ، زئانجلا ، باتک  ص 471 ، لّوألا ، ءزج  ننس ، - 1
ص 28 ج 2 ، يربکلا ، تاقبّطلا  - 2

« .ما هتفرگ  رارق  تشهب  زا  یهاچ  رانک  رد  مدید  باوخ  بش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  - » 3
ص 45 لوسّرلا ، هنیدم  رابخا  - 4

ص 492 ج 22 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 5
47 ص 46 ، هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 6

« .دوش تکرب  اب  ات  درک  یم  اعد  دید و  یم  هزمشوخ  ذیذل و  ار  شبآ  ربمایپ  - » 7
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365 ص :

نیّدلادجم  (1) لیّخنلا .» نیبو  لامـشلا  ههج  یلإ  لیم  فصن  یلع  ءابق  دجـسم  یقرـش  یه  هلظنح و  ینب  رباـقم  اـهلوح  ریـضّنلا و  ینب 
: هک هدرک  تبث  ار  يدَنس  شردپ ، زا  دیوس  نب  مصاع  زا  يدابآ  زوریف 

«. تام نیح  اهنم  لِّسُغ  اهیف و  قصب  ّهنَأ  ّمث  اهیف  هَّبـص  ّمث  سرغ  رئب  يرئبل  اذه  لاقف : ًائیـش  هنم  ذخأ  هنم و  برـشف  ّنمب  یتأ  لوسر  ّنا  »
یم مّلسم  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هتـشاد  یـسرتسد  يرتشیب  دانـسا  هب  هَّللا » لوسر  اهنم  برـش  یتلا  رائبلا  رکذ   » لیذ رد  دعـس  نبا   (2)

تسا (3): هتـشاد  لوذـبم  یـصاخ  هّجوت  نآ  هب  تبـسن  هدرک و  یم  هیهت  زین  سرغ  هاـچ  زا  ار  دوخ  یندیـشون  بآ  ربماـیپ ، هک  ددرگ 
: یّلعم نب  دیعس  یبا  نب  ناورم  زا  وا  دیز و  یبا  نب  دیعس  زا  لقن  هب  رمع  نبدمحم  انربخا 

: دیوگ یم  رمع  نبا   (4) هّنجلا .» نویع  نم  نیع  یه  لاق  اهیف و  كّرب  ءابقب و  سْرَغ  رئب  نم  برشی  ناک  و  »... 

هّنجلا نویع  نم  نیع  یلع  سلاج  ّینَأ  هلیللا  تیأر  سرغ  رئب  ریفش  یلع  سلاج  وه  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لاق  »
: دیوگ ساّبع  نبا   (5) رئبلا .» هذه  ینعی 

: دیوگ مکح  نبرمع   (6) .هنجلا » نویع  نم  سرغ  رئب  مّلسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  لاق  »

رد ابق ، دجـسم  قرـشم  رد  هاچ  نیا  .هلظنح  ینب  ناتـسربق  شفارطا  ریـضن و  ینب  هلیبق  ياه  هناخ  کیدزن  ابق ، رد  تسا  یهاچ  نآ  - » 1
« .تسا عقاو  ناتسلخن  نایم  رد  لامش و  فرط  یلیام  مین 

ص 47 ذخأم ، نامه  - 2
.ق  1322 وخس ، دراودا  پاچ  ص 184 ، یناثلا ، مسقلا  لّوألا ، ءزجلا  يربکلا ، تاقبطلا  - 3

« .تسا تشهب  ياه  همشچ  زا  هاچ  نیا  دومرف : .دوش  راد  تکرب  ات  درک  یم  اعد  دیشون و  یم  ابق  رد  سرغ  هاچ  بآ  زا  - »... 4
زا يا  همـشچ  رانک  رد  مدید  باوخ  بش  دومرف : دوب ، هتـسشن  سرغ  هاچ  رانک  رد  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 5

« .تسا هاچ  نیمه  روظنم  ما ، هتسشن  تشهب  ياه  همشچ 
« .تسا تشهب  ياه  همشچ  زا  سرغ  هاچ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 6
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366 ص :

- هَّللا لوسر  ناک  .هایملا و  بیطأ  اـهؤام  هّنجلا و  نویع  نم  یه  سرغ  رئب  رئبلا  معن  مّلـسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لاـق  »
: دیوگ رفعج  نبا  زا  لقن  هب  جیرج  نبا   (1) سْرَغ .» رئب  نم  لسغ  اهنم و  هل  بَذْعَتُْسی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص 

«. لسُغ اهنم  سرغ و  رئب  نم  هل  بدعتسی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ناک  »

سرغ هاچ  ییایفارغج  تّیعقوم  ب :

ار مالک  نیا  ریقح ، ّفلؤم  .دراد  ياج  ریـضنونب »  » لزانم نایم  رد  سرغ  هاچ  هک  دنراد  رظن  قافّتا  يدابآزوریف و ...  ریثا ، نبا  يدقاو ،
نیا ربانب  .دراد  رارق  هنیدـم  یقرـش  بونج  رد  یلاوع  ياه  ناتـسلخن  نایم  ناـبرق و  هقطنم  رد  سرغ  هاـچ  اریز  دـناد ؛ یم  لـّمأت  دروم 

رد هک  نیا  ابق و  نابرق و  هقطنم  ود  ترواـجم  هب  هّجوت  اـب  ءاـبقب » رئب  یه  و  : » هک دـنا  هتفگ  سرغ  هاـچ  دروم  رد  ناـیوار  هک  ار  هچنآ 
هک تسا  يّدح  هب  سرغ ، هاچ  ریضن و  ینب  لزانم  نیب  هلـصاف  یلو  تسین ؛ رود  ّتیعقاو  زا  نادنچ  هدش ، یم  زین  نابرق  لماش  ابق  میدق 

فارطا یناتـسلخن  هقطنم  اب  ار  سرغ  هاچ  هدودحم  هک  نآ  رگم  تسناد ؛ تّحـص  هب  نورقم  ار  شنارکفمه  يدـقاو و  ءارآ  ناوت  یمن 
.میروآ رظن  رد  یکی  هتشاد ، ترهش  سرغ  هب  عومجم  رد  هک  نآ 

: دسیون یم  دعس  نبا 

توافت ریـضن  ینب  یمیدـق  هقطنم  هب  سرغ  هاچ  ترواجم  اـب  نیا  (2) و  تسا » هدـش  عقاو  سرغ  هیحان  رد  ریـضن  ینب  لزانم  هناـخ و  »
دوخ تادهاشم  راّجن  نبا  دنا : هدرک  اهدای  نآ  ییایفارغج  ّتیعقوم  راثآ و  زا  هدید و  ار  سرغ  هاچ  یندم ، ناخّروم  همه  .دراد  يدایز 

: تسا هدرک  هصالخ  نینچ  .ق  .ه   643 ياه 600 / لاس  رد  ار 

ار نآ  ْلیس  یلو  هدش ؛ عقاو  یناتسغاب  نایم  رد  ابق  دجسم  ابق و  هِد  نیب  سرغ  هاچ  »

ترـضح نآ  .تسا  اه  بآ  نیرتذـیذل  زا  شبآ  تشهب و  ياه  همـشچ  زا  سرغ  هاچ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 1
« .تسا هتسش  بآ  نآ  اب  ار  دوخ  دید و  یم  اراوگ  ار  هاچ  نیا  بآ 

ص 57 ج 6 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2
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367 ص :

ملاـعم صیخلتب  هرــصّنلا  قـیقحت   » رد یغارم  هرجهلاراد و  ملاـعم  رد  يّرطم   (1) تشاد .» لوـط  عرذ  نآ 7  ياـنب  .دوـب  هدرک  بارخ 
: دنا هتفگ  هرجهلا »

« .تساراوگ درس و  يراج و  زین  نآ  بآ  عرذ و  نآ 10  لوط  .دش  تّمرم  .ق  .ه  لاس 700  زا  سپ  سرغ  هاچ  يانب  »

دیدجت نآ ، راثآ  يانب  یبارخ  زا  سپ  هک  هتسناد  هنیدم  لها  زا  یـضعب  کلم  ار  نآ  يرجه ، نرق 8  مود  همین  هلصاف  رد  يدابآزوریف 
هاچ زا  ترجه ، هدس 9  همین  رد  يدوهمـس   (3) عرذأ .» هتـس  ءاملا  یلا  اهریفـش  نم  ناکف  عارذـب  اهتعرذ  : » تسا (2) و هدـش  تخاس 
هب روهـشم  نیـسح  هجاوخ  هماّلع  خیـش  .ق  .ه  لاـس 882  رد  هک  تسا  هـتفگ  هدـید و  هـناریو  ار  لاس 700  ياـنب  هدرک ، ندـید  سرغ 
دای هب  يدجـسم  درک و  روصحم  دّدـعتم  ياه  هچغاب  هب  ار  نآ  دومن و  نامتخاس  دـیدجت  ار  هاچ  يانب  یناواق » دـمحا  نیّدـلا  باهـش  »

هب نونکاـت  هک  دومن ؛ فقو  .ق  .ه  رد 882  ار  نآ  زبسرـس  یـضارا  هاچ و  نیـسح ، هجاوخ  .دومن  انب  هاچ  نیا  راـنک  رد  ربماـیپ  روضح 
.دراد ّتیدنس  نآ  هفوقوم  رابتعا ، نامه 

یهاـگآ مدـع  زا  مدرک و  ادـیپ  یلاوع  ياـه  ناتـسلخن  ناـیم  رد  رایـسب  تمحز  هب  ار  سرغ  هاـچ  .ق  .ه   1398 ياه 1396 / لاـس  رد 
هب لاح  ره  هب  .متـشگ  بّجعتم  هاچ ، نیا  صوصخ  رد  هنیدـم  تعامج  هّمئا  زا  یـضعب  یّتح  ابق و  لـها  یعـالّطا  یب  نانیـشنرواجم و 

: مداتسیا هاچ  رانک  ربو  دمآریرح  ْنالیغمراخ  ربمایپ ، تایح  نارود  هنیدمزا  ییاهراگدای  نتفای  رد  هار  تبوعص  عناوم و 

هداج ّیط  زا  سپ  ناوت  یم  هصبلا  ِهار  زا  دراد و  رارق  هّیردـبلا  دالبلا  هلحم  لامـش  رد  فافَج  هدـکهد  ای  ناـبرق  هقطنم  رد  سرغ  هاـچ 
رتم  3 هاچ 5 / هناهد  .دوب  هدش  يزاسامن  هّرح ، هایس  ياه  گنـس  اب  .مدید  نآ  یمیدق  يانب  اب  ار  هاچ  .تفر  اجنآ  هب  یلاوع  ابق - دیدج 

.دوب نآ  قمع  رتم  تشاد و 11  رطق 

ص 46 لوسّرلا ، هنیدم  رابخا  - 1
ص 46 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 2

« .دوب عارذ  شش  بآ  حطس  ات  شا  هبل  شا  هنارک  زا  .متفرگ  هرادنا  ار  نآ  عارذ  اب  - » 3
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368 ص :

رارق رگید  دارفا  رایتخا  رد  هراجا  تروص  هب  هک  تسوا  دالوا  ِدالوا  و  رهاظ » اقآ   » فرـصت رد  فارطا ، یفوقوم  ناتـسلخن  هاچ و  يانب 
.دنا هداد 

هاچ ترواجم  رد  ار  يدـیدج  هداس و  يانب  یلو  تسا ؛ هدـنامن  ياجب  يراثآ  هدرک ، وگتفگ  نآ  زا  يدوهمـس  هک  يدجـسم  ياـنب  زا 
.تسا هدش  هداهن  انب  میدق  دجسم  ناکم  رد  هک  تسا  يدجسم  هاچ ، رظان  هتفگ  قبط  هک  مدرک  هدهاشم 

هن ینامز  رد  هلـصاف  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـنراب و  یب  هدیـسوپ و  دراد ، رارق  هاچ  هّداج و  نیب  هلـصاف  رد  هک  یناتـسغاب  ياه  لخن 
توکس رد  ار  هاچ  دّدعتم ، ياهدیالسا  ملیف و  هشقن و  هّیهت  زا  سپ  .دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  یناتسغاب  تلاح  ودوش  حّطسم  رود ، دایز 

1 - 2 1 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن : .مدرک  اهر  خیرات  تبرغ  یگشیمه و 
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ءاح هاچ  مّود  لصف 

تغل رد  احرئب » : » فلا

ناسانـش هژاو  یلو  تسا ؛ ءاح  شمان  هک  دشاب  یهاچ  يانعم  هب  دیاب  احرئب »  » ِیبیکرت هملک  رهاظ  دنیوگ و  رئب  ار  هاچ  یبرع ، نابز  رد 
: دنا هدرک  هدارا  نآ  زا  یفلتخم  یناعم  شراگن ، شیوگ و  توافت  هب  برع ،

شمان هک  یهاچ  ینعی  هدرک : هدافتـسا  ءاحرِئب »  » تروص هب  ار  مان  نیا  وا  هک  هدرک  دانتـسا  رمع  نب  مساقلاوبا  يأر  هب  يومح  توقاـی 
راکب رـصق  ّدـم و  هب  احُْرَیب  ای  ءاحَْرَیب  ءاحریب ، ِتروص  هب  ار  مان  نیا  ّتیرثکا  هک  تسا  هتفگ  هیاهّنلا »  » رد ریثا  نبا  یلو   (1) تسا ؛ ءاح 

.دوش هدناوخ  هفاضا  هب  هک  هتفاین  بیکرت  ءزج  ود  زا  تسا و  درفم  هملک ، نیا  هک  دنا  هدش  یعّدم  دنا و  هدرب 

: هک تسا (2)  هدیدنسپ  ار  یجابلا  رکبوبا  هدیقع  ینالقسع ، رجح  نبا 

«. روصقم ءاّرلا  حتف  ءایلا و  نوکس  ءابلا و  حتفب  اهحصفأ  : » ءاحرئب

: دیوگ یم  هتسناد و  هفاضالا » یلع   » ار ءاحریب » ، » يرشخمز

: تسا هتشون  يروص  هَّللادبعوبا  لجر .» مسا  لیق  لئابقلا و  ءامسأ  نم  ءاح  »

ص 524 ج 1 ، نادلبلا ، مجعم  - 1
ثیدح 1461 هاکّزلا ، باتک  ص 326 ، ج 3 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 2
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« احیَرب  » ار نآ  هملس  نب  دامح  قیرط  زا  حیحـص ،»  » رد ملـسم   (1) هدـحاو .» هملک  ّهنأ  ینعی  لاح  ّلک  یف  ءارلا  ءابلا و  حـتفب  وه  اـّمنإ  »
.تسا هداد  رظن  احیرا »  » هژاو هب  دوادوبا ، تسا و  هدناوخ 

.تسا (2) ءاح  رِئب  نامه  ام ، دزن  نآ  حیحـص  هک  تسا  دـقتعم  دـنک و  یم  در  ار  احَریب  ظفلت  تسا و  بّجعتم  اـحیرا  هژاو  زا  يرکبلا 
: دسیون یم  تحارص  هب  ینیع 

نیا ربانب   (3) اح .» یلإ  رئبلا  فیـضأ  ءاح  رئب  هیف  یتلا  ناتـسبلا  يأ  اهیف ، یتلا  رابآلاب  یعدت  هنیدـملا  نیتاسب  تناک  ناتـسب و  ءاح ؛ رئب  »
هدش یم  هدناوخ  ءاح  شناتسغاب ، مان  هب  هک  هتشاد  یهاچ  ءاح  ناتسغاب  ای  هدوب و  ءاح  ناتسغاب  رد  یهاچ  مان  ای  اح »  » هک تسا  مّلـسم 

: هک دراد  مزج  زین  ینالقسع  رجح  نبا  هچنانچ  تسا ؛

(4) هنیدملا » رابآ  نم  رئب  اّهنإ  »

ریسفت ثیدح و  رد  ءاح  هاچ  ب :

دیوگ (5): یم  هحلط  یبا  نب  هَّللادبع  نب  قاحسا  زا  لقن  هب  يراخب  ماما 

هلبقتسم تناک  َءاحُْرَیب و  هیلإ  ِهلاومأ  ّبحأ  ناک  لخن و  نم  ًالام  هنیدملاب  راصنألا  رثکأ  هحلطوبأ  ناک  لوقی : کلام  نب  سنأ  عمس  ّنإ  »
َْنل هیآلا : ِهذه  تلزنُأ  املف  ٌسنأ : لاق  .بَّیط  اهیف  ءام  نم  برشی  اهلخدی و  هَّللا  لوسر  ناک  دجسملا و 

ص 36 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  يدابآزوریف ، - 1
ص 413 یناثلا ، ءزج  مجعتسا ، ام  مجعم  - 2

ءاح هب  هاچ  .تسا  ءاح  هاچ  ياراد  هک  یغاب  ینعی  هدوب ؛ فورعم  شیاه  هاچ  مان  اب  هنیدـم  ياه  غاب  .تسا  هدوب  یغاب  ءاـح ، هاـچ  - » 3
ص 29 ءزج 9 ، يراقلا ، هدمع  .تسا » هدش  هفاضا 

ص 326 ذخأم ، نامه  - 4
ثیدح 1461 براقألا ، یلع  هاکزلا  باب 44 ، هاکزلا ، باتک  حیحص ، - 5
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َِّربلا اُولانَت  َْنل  لوقی : یلاعت  كرابت و  هَّللا  نا  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : هَّللا  لوسر  یلإ  هحلطوبأ  لاق   (1) نوُّبُِحت ، اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّربلا  اُولانَت 
ثیح هَّللا  لوسر  ای  اهعـضف  هَّللادـنع ، ًارخذ  اهَِّرب و  وجرأ  هَّلل  ٌهقدـص  اـّهنأ  َءاـح و  ُْرَئب  ّیلإ  یلاومأ  َّبحأ  ّنإ  نوُّبُِحت و  اّـمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح 

.نیبرقألا یف  اهلعجت  نأ  يرأ  ّینإ  تلح و  ام  تعمـس  دـق  حـبار و  ٌلام  کلذ  حـبار ، ٌلام  کلذ  خـب  هَّللا  لوسر  لاقف  لاق : ُهَّللا  َكارأ 
تبث فلتخم  طاقن  رد  ار  ثیدـح  نیا  يراخب  ماما   (2) هّمع .» ینب  هبراقأ و  یف  هحلطوبأ  اهَمَـسقف  هَّللا ! لوسر  ای  لعفا  هحلطوبأ : لاقف 

هب روهشم  مارح -» نب  دوسألا  نب  لهس  نب  دیز  : » ربمایپ یباحـص  لاوما  زا  ءاح  هاچ  هک  تسا  مّلـسم  ثیدح  نیا  رد  .تسا (3)  هدرک 
ار نآ  نارمع ، لآ  هروس  زا  هیآ 92  لوزن  ربخ  راشتنا  زا  سپ  هتشاد و  رارق  ربمایپ  دجسم  یلامش  تمسق  رد  هک  تسا ؛ هدوب  هحلطوبا -

.دیشخب دوخ  ناشیوخ  هب 

92 نارمع : لآ  - 1
هقالع دروم  تسا و  هدوب  امرخ  نتشاد  رظن  زا  هنیدم  راصنا  درف  نیرت  لّومتم  هحلطوبا  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  هک  هدش  هدینش  - » 2

یم اجنآ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هدوب و  دجـسم  يور  هبور  هاـچ  نیا  دوب و  ءاـح  هاـچ  شلاوما  نیرت  بوبحم  نیرت 
ادخ ناصاخ  ناراکوکین و  ماقم  هب  زگره  امـش   » دش لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  سنا  دیـشون  یم  شیاراوگ  بآ  زا  دش و 
یلـص ربمایپ  هب  هحلط  وبا  .دینک » قافنا  ادخ  هار  رد  تسا ، بوبحم  رایـسب  دیراد و  یم  تسود  هچنآ  زا  هک  نآ  رگم  دیـسر  دـیهاوخن 
ادـخ ناصاخ  ناراکوکین و  ماـقم  هب  زگره  امـش  : » دـیامرف یم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هَّللا ، لوسر  اـی  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا 

بوبحم هک  یتسرد  هب  و  دینک » قافنا  ادـخ  هار  رد  تسا ، بوبحم  رایـسب  دراد و  یم  تسود  هچنآ  زا  هک  نآ  رگم  دیـسر ، دـیهاوخن 
لوسر ای  دوش ، عقاو  قح  لوبق  دروم  مراودـیما  مشخب  یم  ادـخ  هار  رد  هقدـص  ناونع  هب  ار  هاچ  نیا  .تسا  ءاـح  هاـچ  ما  ییاراد  نیرت 

هک ما  هدینش  تسا ، یهددوس  لام  نیا  نیرفآ ، دندومرف : ربمایپ  .ناسرب  فرصم  هب  دناد  یم  حالـص  دنوادخ  هک  یهار  رد  ار  نآ  هَّللا 
نیا هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  هحلطوبا  ینک ، تمسق  دوخ  ناکیدزن  نایم  ار  نآ  منیب  یم  نآ  رد  حالـص  دش ، بجاو  نآ  رب  ادخ  رما 

« .درک تمسق  شیومع  نادنزرف  ناکیدزن و  نایم  رد  ار  هاچ  نیا  هحلطوبا  سپ  دیهد ، ماجنا  ار  راک 
باتک و  هبراـقأل .» یـصوا  وأ  فقو  اذإ  : » باب 10 ایاصولا ، باتک  و  هلیکول .» لـجرلا  ماـق  اذا  : » باب 15 هلاکولا ، باتک  حیحـص ، - 3

ص 474 ج 4 ، يوون : حرش  زین : ص 274 و  ج 1 ، هاکزلا ، باتک  ملسم ، حیحص  کن : نینچمه  ءاملا .» باذعتسا  ، » باب 13 هبرشألا ،
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هلبقتـسم تناک  ءاح و  رئب  هیلإ  هلاومأ  ّبحأ  تناکو  : » هک هدرک  دانتـسا  أطوملا »  » زا روکذـم  ثیدـح  هب  اُولانَت ...  َْنل  هیآ  لـیذ  یبطرق 
هب ربمایپ  نوچ  هک  دـیوگ  یم  یبطرق  (1) و  ّبیط .» اهیف  ءام  نم  برـشی  اهلخدـی و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  دجـسملا و 

.درک نینچ  زین  وا  بعک » نب  ّیبأ  تباث و  نبا  ناسح  کتبارق  یف  اهلعجا  : » تفگ هحلط 

یم دای  نینچ  روکذم  ثیدح  زا  يزار  نیّدـلارخف  یلو   (2) تسا ؛ هدرک  هراشا  هحلطوبا  شـشخب  هب  هدشدای  هیآ  لیذ  یـسربط  خیش 
: تفگ هحلطوبا  هک  دنک 

مّلسم هچنآ   (3) .حبار » لام  كاذ  خب  خب  مالّسلا : هیلع  لاقف  هب ؟ قّدصتافأ  یلإ  یلاومأ  بحأ  وه  هنیدملاب و  طئاح  یل  هَّللا ! لوسر  ای  »
میهاربا نب  دّمحم  زا  ماشه  نبا  قاحـسا و  نبا  دنا و  هتـسناد  ءاح  هاچ  ار  هحلطوبا  قافنا  هریـس ، ثیدـح و  نیتسخن  عبانم  بلاغ  تسا ،

: هک هدرک  تیاور  هاّیا » ناوفص  برض  نم  ضوعی  هَّللا  لوسر   » لیذ

یبأل ًالام  تناک  هنیدملاب و  مویلا  هَْلیَدُـح  ینب  رـصق  یه  َءاَح و  َرئب  اهنم  ًاضوع  هاطعأ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنإ  »
- مّلسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  اهاطعأف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لآ  یلع  اهب  قَّدصت  لهـس  نب  هحلط 

(4) هتبرض .» یف  ناَّسَح 

بآ زا  دـش و  یماـجنآ  دراو  مرکا / لوـسر  تشاد ، رارق  دجـسم  يوربور  هـک  هدوـب  ءاـح  هاـچ  شلاوـما  نـیرت  ینتـشاد  تـسود  - 1
ص 132 ج 4 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  .دیشون  یم  شیاراوگ 

.م رکفلاراد 1957  پاچ  ص 140 ، ءزج 3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - 2
؟ مهدـب هقدـص  ناونع  هب  ار  نآ  مناوت  یم  اـیآ  .تسا  نم  لاوما  نیرت  هقـالع  دروم  نآ  مراد و  هنیدـم  رد  يراوید  هَّللا ، لوسر  اـی  - » 3

ص 146 دّلجم 4 ، ءزج 8 ، ریبکلا ، ریسفتلا  .تسا  يروآدوس  ِلام  نآ  نیرفآ ، نیرفآ ، تلاح  هب  اشوخ  دندومرف : ربمایپ 
هاچ نیا  .تسا  هدش  هنیدم  رد  هلیدـح  ینب  خاک  هزورما  هک  داد  يو  هب  ار  ءاح  هاچ  نآ ، ياج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 4
هب ار  نآ  ربماـیپ  نآ ، زا  سپ  .دوب  هدیـشخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نادـناخ  هب  هک  هدوب  لهـس  نب  هحلطوبا  هب  قـلعتم  رتـشیپ 

ص 352 ءزج 3 ، هیوبّنلا ، هریّسلا  .دیشخب » ناسح 
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، لبنح نب  دـمحا  راثآ  رد  يرگید  دانـسا  هب  زین  هدروآ (1) و  َِّربـلا ...  اُولاـنَت  َْنل  هیآ  لوزن  نأـش  ناونع  هب  ار  نآ  ینالقـسع  رجح  نبا 
دنک (2): یم  حیرصت  تباث  زا  لقن  هب  هملس  نب  دامح  قیرط  زا  یئانس  ملسم و 

: هک دنا  لوقلا  قفّتم  يزار ، متاحوبا  زا  تیاور  هب  یقهیب  نینچمه  میعنوبا و  قوزرم و  نبا  زا  لقن  هب  يواحط  همیزخ  نبا  »

هب ار  ءاح  هاچ  ربمایپ ، اب  تروشم  زا  دعب  هحلطوبا  هک  دراد  هدـیقع  و  هَّللا »...  لوسر  ای  لاقف : هحلطوبأ  ءاج  ّربلا ...  اولانت  نل  تلزن  امل  »
.داد هقدص  بعک  نب  یبا  تباث و  نب  ناسح 

هک دنراد  رظن  قافّتا  ملسم ، ماما  حیحص  حرش  رد  يوون  زین : يراخب و  ماما  حیحص  رب  ناشیاهریـسفت  رد  ینیع  ینالقـسع و  رجح  نبا 
اجنآ رد  تباث ، نب  ناسح  مهس  يرادیرخ  زا  سپ  نایفس  یبا  نب  هیواعم  اهدعب  تسا و  هدوب  یبن  دجـسم  لباقم  روکذم  هاچ  ّتیعقوم 
مولعم  (4) هیواعِم » هنم  ُهتَّصح  ناسح  عاب  و  : » دوب هتفگ  هک  سنا  ثیدح  زا  .تفای (3)  ترهش  هلیدح  ینب  رصق  هب  هک  داهن  انب  يرصق 

.تسا هدیشخب  شکیدزن  ناشیوخ  هب  ار  نآ  هکلب  هدومنن ؛ فقو  ار  دوخ  غاب  هحلطوبا  هک  ددرگ  یم 

هلیدح ینب  رصق  ءاح ، هاچ  پ :

هیرام رهاوخ  نیریش - ناسح و  هب  ربمایپ  يایاطع  زا  دیدرگ ، انب  ءاح  هاچ  ناتسغاب  زا  یتمسق  رد  هک  ار  هْلیَدُح  ینب  رـصق  يدابآزوریف 
ءاـبرقا زا  میتـفگ  هچناـنچ  مارح » نب  رذـنم  نب  مارح  نب  تباـث  نب  ناـسح   » بـعک و نـب  یبا  .دـناد (5)  یم  ناـسح - رـسمه  یطبق و 

« راّجنونب  » زا ای  يراجن  ناش  هفئاط  رابتعا  هب  هک  دندوب ، مارح  نب  دوسألا  نب  لهس  نب  هحلطوبا 

ص 223 ج 8 ، حیحص ، حرشب  يرابلا  حتف  - 1
ص 379 ج 5 ، هبراقأل ،» یصوأ  وأ  فقو  اذإ  ، » باب 10 ایاصولا ، باتک  - 2

ص 53 ص 50 ، ءزج 14 ، دّلجم 7 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يراقلا ، هدمع  ینیع ، - 3
.تخورف هیواعم  هب  ار  دوخ  مهس  ناسح  - 4

ص 31 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 5
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رارق نآ  طسو  رد  ءاح  هاچ  هک  هتسناد  رد  ود  ياراد  ار  هلیدح  ینب  رصق  يدوهمـس ، هلابز و  نبا  هّبـش و  نبا  .دندمآ (1)  یم  رامش  هب 
.تسا هتشاد 

هتـشاد رارق  ءاح  هاچ  یلبق  ِتمـسق  رد  دجـسم  هک  دوش  یم  مّلـسم  سنا ، ثیدـح : رد  دجـسملا » هلبقتـسم  تناک  و   » هلمج هب  هجوت  اب 
هتخورف مهرد  رازه  دصکی  هب  ار  دوخ  مهـس  ناسح  دزاس : یم  مولعم  هک  تسا  هدروآ  يدنـس  مزح » نب  رکبوبا   » زا يدوهمـس  .تسا 

: هک هداد  ربخ  مجنپ  هدس  همین  رد  رصق  نیا  زا  يرکبلا  .تسا (2) 

يراتفگ رد  ار  هاچ  نیا  فصو  نیرت  یمیدق  .تسا (3)  هدرواین  نایم  هب  نآ  زا  یفصو  یلو  مویلا ؛» َهَْلیَدُح  ینب  رـصق  یه  ءاح و  رئب  »
اب هک  هتفرگ  رارق  یکچوک  هچغاب  طسو  رد  ءاح  هاـچ  هک  میناوخ  یم  لوسّرلا » هنیدـم  راـبخا   » رد .ق  .ه  هدـس 7  همین  رد  راّجن  نبا  زا 
هک هنیدم - راصح  لامـش  رد  يرطم  هتفگ  هب  تسا و  عارذ  نآ 3  رطق  عارذ و   20 هاچ ، قمع  .تسا  هدش  هطاحا  يزبسرس  ناتـسامرخ 

.دوب هدش  عقاو  هتشاد - ترهش  هّیرون  هب  نامز  نآ  رد 

فقو ءاح ، ناتسغاب  وا  نامز  رد  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  هاگآ  هاچ  رانک  يدجسم  يانب  زا  ار  ام  يرجه  نرق 9  لئاوا  رد  يدابآ  زوریف 
نایب نآ  ّتیعقوم  زا  صاخ  یفـصو  یلو  هدید ، کیدزن  زا  ار  هاچ  ترجه ، مهن  هدـس  رد  يدوهمـس  « (4)  » .دوب هدـش  نیکاسم  ارقف و 

.تسا هتشادن 

يدـیجم باب  تهج  رد  ءاح  هاچ  هک  نیا  نایب  هب  اهنت  .ق  .ه   1300 ياه 1200 / لاس  لالخ  رد  هنیدم  تفاب  حرش  رد  یـسوم  نب  یلع 
.تسا هدناوخ  يرثا »  » ياه هاچ  زا  ار  نآ  هدرک و  افتکا  دراد ، رارق  یبن  دجسم  یلامش  تمسق  و 

رد یلو  .تسا  هتشاد  دوجو  یمیدق  ناتسغاب  راثآ  ءاح ، هاچ  رانک  .ق  .ه  لاس 1350  ات 

ص 275، ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ینالقسع ، رجح  نبا  زین : ص 59 و 64 . یناثلا ، مسق  ثلاث ، ءزج  يربکلا ، تاقبّطلا  دعـس ، نبا  - 1
ص 48 ص 161 ،

ص 963 ج 3 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  - 2
ص 413 و ص 431 مجعتسا ، ام  مجعم  - 3

ص 38 لوسّرلاهنیدم ، رابخا  - 4
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375 ص :

نوگرگد اًلماک  دجـسم  فارطا  هرهچ  اه » يدوعـس   » نامز رد  یبن ، دجـسم  یماش  ّدـح  هعـسوت  زا  سپ  هصاخ  ریخا ، ياه  لاـس  لوط 
رگید هک  تسا  هدش  ثادحا  مکارتم ، روط  هب  ناکد ، رازاب و  لته و  هناخ و  ردقنآ  دجـسم ، فارطا  رد  هک  مدرک  هدهاشم  ریقح  .دش 

ياه نامتخاس  نایم  رد  هبورخم  تروص  هب  هاچ  دوخ  اهنت  ءاح  رئب  زا  اذـل  تفای ؛ ناوت  یمن  هدودـحم  نآ  رد  هدافتـساالب  اهر و  نیمز 
رد یعالّطا  میتسناوتن  هاچ  نانیشنرواجم  زا  یّتح  هنیدم  لها  رد  تراجت  بسک و  روش  رطاخ  هب  يدودح  ات  .تسا  هدنام  یقاب  فارطا 

.تسا هدرازگ  یشومارف  هب  ور  هک  دسر  یم  رظن  هب  میروآ و  تسد  هب  نآ  هراب 

رد درادن و  هلـصاف  یبن  دجـسم  یلامـش  راوید  زا  رتم  زا 85  شیب  مراد -! رارق  شربارب  رد  .ق ) .ه   1396  ) نونکا مه  هک  هاـچ - نیا 
رد و  هحاس » عراش   » نآ برغ  رد  يدیجم و  باب  نادیم  نآ  یبونج  فرط  زا  هک  هدـش  عقاو  يا  هچرازاب  ریـسم  ود  عطاقت  یبرغ  نکر 

لته نآ  یبرغ  لامـش  رد  فورعملاب و  رمألا  هئیه  نامتخاس  ءاح ، رئب  بونج  رد  .تسا  هدش  عقاو  هّیلبنـسلا  نابایخ  نآ  لامـش  قرش و 
تّدم هک  تسا  يدرک  لآ  تافوقوم  ءزج  تشاد ، دودسم  يرد  نآ  لامش  تمس  هک  ءاح  هاچ  هبورخم  يانب  .دراد  رارق  هنیدملا  رصق 

.تسا هدوب  نآ  ّیلوتم  يدرک  میهاربا  خیش  اه 

دوب قیمع  هاچ ، .مزادنیب  يرظن  نآ  لخاد  هب  يا ، هنزور  زا  متسناوت  جنر  تمحز و  هب  روکذم ، کقاتا  زا  دیالسا  هشقن و  هیهت  زا  سپ 
.دش یم  تفای  نآ  هناهد  رد  یمیدق  يانب  راثآ  و 

هرکیپ 1- کن : .دراد  یم  زاین  یب  یفیصوت  ره  زا  ار  ام  نآ ، یگنر  دیالسا  هزورما  هک  دیراد  مروذعم  امدق  هویـش  هب  نآ  فیـصوت  زا 
2
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377 ص :

همور هاچ  موس ؛ لصف 

ینَزُم همور ، فلا :

.تسا (1) هدـش  عـقاو  هباـغز  فرج و  ياـه  نیمز  نیب  هک  هنیدـم  رد  تسا  یهاـچ  ماـن  همور  دـنا : هتفگ  ریثا  نـبا  يوـمح و  توقاـی 
زا لقن  هب  دعس  نبا  حیرـصت  هب   (2) هنیدـملا .» قیقعرئب  یه  و  « ؛ تسا َهَموُر » ، » هملک نیا  حیحـص  ظّفلت  هک  تسا  دـقتعم  يدابآزوریف 

رکبوبا یملسالا ، ریـشب  نب  رـشب  ینالطـسق ، ياه  شهوژپ  هب  انب  یلو   (3) هدوب ؛ هنیزم »  » هلیبـق زا  يدرف  كـالما  زا  هاـچ  نآ  رمع  نبا 
حرش نمض  یبوقعی  .دنا (4)  هتـسناد  راّفغونب »  » هلیبق هب  بوسنم  و  يدوهی » همور   » ار هاچ  بحاص  مان  هذنم ، نب  هَّللادـبعوبا  یمزاح و 

: دسیون یم  هنیدم  رد  قیقع  يداو  ّتیعقوم 

ینادمه (5) و  نزام »...  ینب  ریفح  یه  همور و  رئب  اهنم  رابآ  یف  قیقعلا  ریبکلا و  قیقعلا  »

ص 226، ًاعقص ،» قرتفملا  ًاعـضو و  كرتشملا  ، » يومح توقای  زین : ص 279 و  ج 2 ، هیاهّنلا ، ص 104 و  ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  - 1
.م  1846 کیزپیل ،

ص 40 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 2
ص 503 ج 1 ، يربکلا ، تاقبّطلا  - 3

زا لقن  هب  يوغب  کـن : زین  .ق  .ه   1304 تسفا ، رکفلاراد ، پاچ  ، 193 ص 192 / ج 4 ، يراخبلا ، حیحـص  حرـشب  يراّسلا  داشرا  - 4
.نابا نبا  زا  تیاور  هب  یناربط  نیهاش ، نبا  نابا و  نب  رمع  نب  هَّللدبع 

.م  1891 ندیل ، ص 313 ، نادلبلا ، - 5
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378 ص :

: تسا هتفگ  هیقف ) نبا  )/ 

: دنا هتفگ  ناسیون  هریس   (1) هموُرأ .» لاقی  همور و  رئب  اهب  قیقع ..« : رد 

داجیا شیپ  زا  شیب  یندیماشآ ، بآ  دوبمک  فئاوط ، لزانم و  نایم  رد  نانآ  تنوکـس  هنیدم و  هب  هّکم  زا  ناناملـسم  ترجه  زا  سپ 
.دیامن نیمأت  ار  ناناملسم  زاین  زا  یتمسق  تسناوت  یم  همور  بآ  رپ  هاچ  اهنت  دومن و  لکشم 

: دسیون یم  ناّفع » نب  نامثع  رابخا   » لیذ صوصخ و  نیا  رد  يرونید  هبیتق  نبا 

اهلعجیف همور  يرتشی  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف  نیملـسملل  اـهءام  عیبی  ّيدوهیل  هیکر  تناـک  و  همور : رئب  يرتشا  : » ناـمثع
فلأ رشع  ینثاب  اهفصن  يرتشاف  اهلک  اهعیبی  نأ  یبأف  اهب  نامثع  یتأف  هنجلا  یف  برشم  اهب  هل  مهئالد و  یف  هولدب  برـضی  نیملـسملل 

موی کل  موی و  یل  لب  لاق : نیتبرق  یبیصن  یلع  تلعج  تئش  نإ  موی  کل  موی و  یلف  تئـش  نإ  نامثع  لاقف  .نیملـسملل  هلعجف  مهرد 
رتشاف یتیکر  یلع  تدـسف  نامثعل أ  لاق  يدوهیلا  کلذ  يأر  املف  نیموی  مهتفکی  ام  نوملـسملا  یقتـسا  ناـمثع  موی  ناـک  اذإ  ناـکف 

(2) مهرد .» فالآ  هینامثب  هارتشاف  رخألا  فصنلا 

ص 25 نادلبلا ، باتک  رصتخم  - 1
یلص هَّللا  لوسر  تخورف ، یم  ناناملسم  هب  ار  نآ  بآ  هک  دوب  يدوهی  درف  کی  هب  قلعتم  هاچ  نیا  درک ، يرادیرخ  ار  همور  هاچ  - » 2

هاچ هب  ناـنآ  ندرک  باریـس  يارب  ار  دوخ  ولد  دـهد ، رارق  نیملـسم  هار  رد  اـت  درخ  یم  ار  هاـچ  نیا  یـسک  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
عانتما نآ  همه  نتخورف  زا  يدوهی  درف  دش ، نآ  دیرخ  راتـساوخ  نامثع  .تشاد  دـهاوخ  تشهب  رد  یهاگ  روخبآ  ضوع  رد  دزادـنا ،

رگا درک : داهنشیپ  يدوهی  درم  هب  نامثع  .داد  رارق  نیملـسم  هار  رد  دیرخ و  مهرد  رازه  هدزاود  هب  ار  نآ  زا  یمین  نامثع  اذل  دیزرو ،
لوا داهنـشیپ  يدوهی  درم  .ازفایب  نم  نمث  هب  ار  کشمود  هک  نیا  ای  وت ، زور  کی  مشک و  یم  بآ  هاچ  زا  نم  زور  کی  یـشاب  لـیام 

ار نیا  نوچ  يدوهی  درم  .درک  یم  نیمأت  ار  نیملـسم  بآ  زور  ود  جاتحی  ام  دیـشک ، یم  هاچ  بآ  زا  هاگره  نامثع  اذل  تفریذـپ ، ار 
رازه تشه  اب  ار  نآ  نامثع  اذـل  نک ، يرادـیرخ  زین  ار  هاـچ  رگید  همین  يدرک ، بارخ  ار  ما  یبساـک  راـک و  تفگ : ناـمثع  هب  دـید 

ص 107 دالبلا ، راثآ  ینیوزق ، کن : زین  .م   1970 یبرعلا ، ثاّرتلا  ءایحا  ص 81 ، فراعملا ، .دیرخ » مهرد 
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379 ص :

: هک هدروآ  نینچ  يراخب  ماما  ار  یخیرات  دنس  نیا 

زا یلو   (1) نامثع .»...  اهارتشاف  .نیملسملا  ءالدک  اهیف  ُهُْولَد  نوکیف  هموُر  َرئب  يرتشَی  ْنَم  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - لاق  »
زا لـقن  هب  رد  دعـس  نبا   (2) هّنجلا .» ُهلف  همور  رفح  نم  لاـق : هَّللا  لوـسر  ّنإ  : » تسا هدـش  تیاور  نمحرلادـبع  زا  لـقن  هب  قاحـساوبا 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهنم  برـش  یتلا  رائبلا  رکذ   » لیذ رد  همور  هاچ  زا  لیـصفت  هب  نامثع ، نبورمع  نب  هَّللادبع  نبدمحم 
.درک يرادیرخ  رانید  هب 400  هنیزم »  » زا يدرم  زا  ار  نآ  نامثع  هک  هدرک  دای 

دوب و: ربمایپ  هقالع  دروم  يرادیرخ  زا  سپ  ینَُزم  ای  همور  هاچ  نیا  ربانب 

دانـسا نیا   (3) لـالزلا .» بذـعلا  اذـه  هَّللا  لوسر  لاـق  فیـصلا و  یف  ادراـب  ءاـم  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یقـسف  »
.میبای یم  لاطب و ...  نبا  همیزخ ، نبا  یئاسن ، يذمرت ، راثآ  لیبق  زا  لاجر  خیرات و  ثیدح و  فلتخم  عبانم  رد  ار  یخیرات 

: دنک یم  لقن  يریُشق  ِنْزَح  نب  همامث  زا  يرذالب 

: لاق ّیلع ، مکابلأ  نیذَّلا  مکیبحاصب  ّینإ  لاقف  انیلع  هراد  نم  نامثع  َفرشأ  »

اهب سیل  هنیدملا و  مدق  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  َّنأ  ناملعت  له  هَّللا  امکدشنأ  لاقف : ناراّمح ، امّهنإف  امهب  یجف ء 
بلـص نم  اهتیرتشاف  هّنجلا  اهنم  هل  ریخب  نیملـسملا  ءالد  عم  اهیف  هولد  لعجیف  همور  رئب  يرتشی  نم  لاقف : همور ؟ رئب  ّالإ  بذعتـسم  ءام 

؟؟؟ (4) معن »...  مهّللا  الاق  یلام 

بآ زا  هدافتـسا  قح  ناناملـسم  ریاس  دننامه  دنک ، يرادیرخ  ار  همور  هاچ  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 1
باب 1 هاقاسملا ، باتک  حیحص ، .درک » يرادیرخ  ار  نآ  هیلع  هَّللا  ناوضر  نامثع  سپ  .تشاد  دهاوخ  ار  هاچ 

باب 33 ایاصولا ، باتک  .تسوا » ِنآ  زا  تشهب  دنک ، رفح  ار  همور  هک  یسک  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  - » 2
186 ص 185 / ذخأم ، نامه  .لالز » ياراوگ  نیا  : » دومرف دیشون  ناتسبات  رد  يدرس  بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 3

ود نآ  تفگ : .دیروایب  دیدرک  جیـسب  نم  ّدض  رب  امـش  هک  يرای  ود  نآ  تفگ : داد و  رارق  باطخ  ار  ام  شلزنم  يالاب  زا  نامثع  - » 4
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  یماگنه  دیناد  یم  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  تفگ : رفن  ود  نآ  هب  باطخ  نامثع  .دندروآ  ار 

ار همور  هاـچ  هک  یـسک  دـندوب  هدومرف  زین  همور و  هاـچ  بآ  زجب  تشادـن ، ییاراوـگ  یندیـشون  بآ  رهـش  نیا  دـندش ، هنیدـم  دراو 
.مدرک يرادیرخ  ار  نآ  رظن  نیا  زا  .دوب  دهاوخ  وا  ِنآ  زا  تشهب  دنوش ، دـنم  هرهب  نآ  زا  ناناملـسم  رگید  دوخ و  دـنک و  يرادـیرخ 
باسنا دوش  لر  ربکا  هللا  نک  یق  سرهف  دـمحلا هللا و  هللا  نیا  بل  دـمحلا هللا  طم  يرآ ؟؟؟»...  تسا ، هاوگ  ادـخ  دـنتفگ : درم  ود  نآ 

ص 5 سماخلا ، ءزج  فارشألا ،
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هدرک دانتسا  ربمایپ  هدعو  نیا  هب  نارگبوشآ ، ربارب  رد  شتفالخ  تایح و  ياهزور  نیـسپاو  رد  ناّفع  نب  نامثع  هک  مینک  یم  هظحالم 
.دهاکب هتخیسگ  ماجل  ياه  تفلاخم  روش  تّدح و  زا  دیاش  ات 

رجح نبا  دنا و  هدروآ  ظفل  رد  ییاه  تساک  دایز و  اب  ار  نومضم  نیمه  قاحساوبا ، زا  يذمرت  هسینا و  یبا  نب  دیز  زا  لقن  هب  یئاسن 
هّجوت دروم  رابتعا  ود  هب  ینَزُملا  رگید : یترهش  هب  ای  همور  هاچ  .تسا (1)  هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  اهنآ  لیصفت  هب  ینالقسع 

يرگید دوش و  یم  بوسحم  مالـسا  هّیلوا  تاقدص  زا  هک  نیا  ظاحل  هب  یکی  دش ؛ یمالـسا  فلتخم  ياه  هدـس  رد  ناناملـسم  صاخ 
.تسا هتفای  روضح  اهراب  شرانک  رد  هدیشون و  نآ  بآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  ییاه  هاچ  هلمج  زا  هک  نیا 

لئاضف ثحبم  هدرک ، هّجوت  همور  هاچ  ییایفارغج  یخیرات و  عبانم  هب  ًافرص  روکذم ، تایاور  هب  دانتسا  رد  ظاحل  نیدب  ریقح  هدنسیون 
.دراپس (2) یم  يرگید  ناّفلؤم  هب  ار 

همور هاچ  ییایفارغج  تّیعقوم  پ :

، هدـش یم  میـسقت  گرزب  کچوک و  هقطنم  ود  هب  هک  قیقعلا  ییایفارغج  فصو  لیذ  يرجه ، موس  نرق  طساوا  رد  یبرح  قاحـساوبا 
: دسیون یم  هدرک ، دای  همور  هاچ  زا 

(3) .نامثع » اهارتشا  یتلا  همور  رئب  هیف  رغصألاف  رغصأو  ربکأ  نایداو ، ناقیقع  امهو  »

ص ج 4 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يراسلا  داشرا  ینالطـسق ، کن : زین  . 408 ص 407 / ج 5 ، يراخب ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 1
192

یسراف همجرت  ص 225 ، ج 18 ، .یبرع و : نتم  ص 340 ، ج 9 ، ریدغلا ، - 2
ص 421 جحلا ، قرط  نکاما  کسانملا و  - 3
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لامـش رد  هک  تسا  هضَرَْعلا  نامه  روبزم  هقطنم  هدرب ، یم  رـسب  قاحـساوبا  تایح  ياه  لاس  ناـیم  رد  هک  يرجه  یلعوبا  هاـگرظن  زا 
دنک یم  هراشا  بازعلا »  » هعلق هب  دوخ  همانرفس  رد  هطوطب  نبا  .تسا (1)  هتـشاد  ياج  نآ  یکیدزن  رد  همور  هاچ  هدوب و  هنیدم  یبرغ 

روکذم هعلق  يوربور  یبرغ  تهج  رد  ار  همور  هاچ  سیون ، همانرفـس  نیا  .داهن  انب  هنیدم  ياه  بَزَع  يارب  ار  نآ  یناث  هفیلخ  رمُع  هک 
.دراد تقباطم  دنا ، هدرک  هدهاشم  يرطم  یغارم و  راّجن و  نبا  هچنآ  اب  اه  یناشن  نیا  .تسا (2)  هدناوخ 

: دنا هدادن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  هدمآ ، یم  رامشب  ربمایپ  هاچ  تفه  زا  یکی  همور  هنیدم ، يایفارغج  خیرات و  رد  هک  نیا  رد  ناقّقحم ،

نهوالب الاقم  عبس  اهتدعف  هبیطب  ّیبنلا  رابآ  تمر  اذا 

نهعلا عم  ءاح  رئب  لق  هصب  اذک  هعاضب  همور و  سرغ  سیرا و 

ریمعت و ار  هاچ  يانب  هک  تسا  هتفگ  یغارم  نیّدـلا  نیز  هدرک ، اـهدای  هاـچ  فارطا  هبورخم  راـثآ  زا  يرطم »  » هک نیا  هب  هّجوت  اـب   (3)
.تسا هدومن  تّمرم  ار  نآ  فارطا  ياه  نامتخاس  يزاسکاپ و  ار  نآ  نورد 

نیا هتفگ  يدوهمـس  دوـمن و  دـیدجت  رفح و  ار  هاـچ  رگید  راـب  .ق  .ه  لاس 750  رد  يربط - بحم  نبا  نیّدـلا  باهـش  هّکم - یـضاق 
: هک تسا  هدرک  تبث  نینچ  ار  یضاق 

« هنجلا هلف  همور  رئب  رفح  نم  هک : میریگ  رارق  ربمایپ  ثیدح  لومشم  زین  ام  هَّللاءاش  نا  »

ّتیعقوم تسا ، يدوـهی  يرید  راـثآ  وا  معز  هب  هک  يا  هعلق  ياـنب  رد  يربـط  نیّدـلا  باهـش  تامادـقا  هب  هراـشا  نمـض  يداـبآزوریف 
: هک هتسناد  فُرج  یلِبق  تمس  رد  ار  نآ  ییایفارغج 

(4) عرازم »...  هریثک و  يرخأ  رابآ  رئبلا  هذه  فارطأ  یف  »

ص 339 عضاوملا ، دیدحت  - 1
ص 115 هطوطب ، نبا  همانرفس  - 2

ص 465. يدوهمس ، افولا ، ءافو  رصتخم  یغارم ، نیز  - 3
ص 42 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 4
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.تسا هدوب  مدرم  ّصاخ  هّجوت  دروم  هتشاد و  لوط  عرذ  هاچ 18  يانب  .ق ) .ه   817 ياه 729 / لاس  لالخ  رد   ) وا نامز  رد 

دروم رومعم و  نآ  يانب  هک  تسادـیپ  نینچ  یـسوم  نب  یلع  ياه  هتـشون  زا  تفای و  ترهـش  نامثع  هاچ  هب  یناـمثع  نارود  رد  همور 
.تسا هتـشاد  رارق  هدش ، یم  هدـیمان  میهاربا » يداو   » ماّیا نآ  رد  هک  فُرُج  لامـش  رد  ییایفارغج  رظن  زا  تسا و  هدوب  نامثع  لآ  رظن 

گرزب و یـضوح  شرواجم  رد  هک  دیوگ  یم  تسا و  هدرک  يریگ  هزادنا  رتم  ار 12  نآ  قمع  رتم و  ار 4  هاچ  رطق  اشاپ  تعفر   (1)
یتاعاس هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  خیرات  راثآ  زا  يرثا  رادید  زا  سپ  نارئاز  ات  دوب ؛ هدـش  انب  عرازم  نایم  رد  یهاگتحارتسا 

ظفح و رب  هنیدم  فاقوا  هرادا  تسا و  یبن  دجـسم  تافوقوم  هلمج  زا  همور  هاچ  يانب  .ق ) .ه   1398  ) ام نامز  رد  .دنریگ (2)  هدوسآ 
.تسا هدرک  ثادحا  نآ  رانک  رد  يا  هنومن  هعرزم  هّیدوعّسلا ،» هایملا  هعارزلا و  هرازو   » دنک و یم  تراظن  نآ  يرادهگن 

نارود رباقم  زا  يراثآ  همّـسجم و  یفاشتکا ، ياـه  شهوژپ  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یمیدـق  ياـنب  راـثآ  هاـچ ، یبونج  تمـسق  رد 
: دوب هتفگ  هک  تسا  يدوهمس  هاگرظن  دّیؤم  هک  دمآ  تسد  هب  ّتیلهاج 

.تسا هدرک  دای  دوهیلل » ًارید  ناک  نا  : » ترابع اب  نآ  زا  يرطم  و  مدهت .» دق  صجلا و  هراجحلاب و  لاع  ءانب  اهدنع  »

هک دش  نایامن  یناتسوب  قیقع ، يداو  قرش  لامش  تمس  هب  میتشذگ و  هنیدم  یمالسا  هاگشناد  هّداج  ریسم  زا  همور ، هاچ  رادید  يارب 
سکع و هّیهت  زا  سپ  مدینارذگ و  لّمأت  هب  یتاظحل  دوب ، هدش  هتخاس  هاچ  بونج  رد  هک  يدجسم  رد  .تشاد  ياج  نآ  نایم  رد  هاچ 

3 - 2 3 ؛ ياه 1 - هرکیپ  .مدرک  كرت  ار  اجنآ  هشقن ، دیالسا و 

33 ، 29 ص 16 ، هرّونملا ، هنیدملا  فصو  - 1
ص 425 ج 1 ، نیمرحلاهآرم ، - 2
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هعاضُب هاچ  مراهچ ؛ لصف 

هراشا

هعاضب فلا :

یهاچ مان  هک  نیا  رب  ناگمه  دـنا و  هتـسناد  ءاب  ّمض  هب  ار  هعاضب »  » روهـشم تئارق   (3) یحیرط ، ریثا (2) و  نبا   (1) يومح ، توقای 
نیا هتسناد و  قیقع  رد  ار  هعاُضب  هاچ  ییایفارغج  ّتیعقوم  نادلبلارصتخم ، رد  هیقف  نبا  .دنراد (4)  رظن  قافّتا  تسا ، هنیدم  رد  روهشم 

: سرغ دننام  هک 

يدانـسا هب  دنتـسم  روکذـم  ّتیعقوم  .دراد  هّجوت  لباق  یتراشا  نآ  ینید  یخیرات - ّتیعقوم  هب  اهئامب » نوفـشتسی  اوناـک  هنیدـملاب و  »
: دنا هدروآ  ربمایپ  یگدنز  زا  ناراگن  ثیدح  ضعب  هک  تسا 

: تسا هدمآ  شردپ  زا  لقن  هب  يرْدُْخلا  دیعس  یبا  نبا  زا  یئاسنلا  ننس  رد  . 1

نم هرکی  ام  اهیف  حرطی  یه  اهنم و  أـضوتتأ  تلقف : هعاَُـضب  رئب  نم  أـضوتی  وهو  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلاـب - تررم  لاـق : »
ءاملا لاقف : نتنلا ؟

ص 442 ج 1 ، نادلبلا ، مجعم  باتک  رد  - 1
ص 134 ج 1 ، هیاهّنلا ، رد  - 2

ص 345 یگنس ، پاچ  نیرحبلا ، عمجم  رد  - 3
.ق  1357 فجن ، پاچ  ص 11 ، هایملاو ، هنکمألا  لابجلا و  يرشخمز ، زین : و  ص 107 . دالبلا ، راثآ  ینیوزق ، - 4
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: دراگن یم  ًاحیرص  ثیدح  نیا  حرش  رد  یطویس   (1) یش ء .» هُسّجنی  ال 

هعاضب هاچ  ساسا ، نیا  رب   (2) اهعضومل .» لیق  رئبلا و  بحاصل  مسا  وه  لیق  رهـشألا  یف  داصلا و  ماجعا  هدّحوملا و  ّمضب  هعاضب  رئب  »
، دندرک ضارتعا  ربمایپ  هب  هاچ  نآ  تفاظن  مدع  رد  نوچ  هتفرگ و  وضو  نآ  بآ  اب  هک  هدوب  ربمایپ  نامز  رد  هنیدـم  ياه  هاچ  زا  یکی 

.درک سیسأت  ناناملسم  یهقف  ثحابم  رد  ار  یفورعم  لصا  یش ء » هُسّجُنی  ءآملا ال   » هلمج اب 

: هک هدروآ  نینچ  ار  ربمایپ  مالک  یلهابلا  هماما  یبا  زا  لقن  هب  هجام  نبا  . 2

ندوب فیعض  ظاحل  هب  هچ  رگا  ثیدح  نیا   (3) هنول .» همعط و  هحیر و  یلع  بلغ  ام  ّالإ  یـش ء  هسّجنی  ءاملا ال  ّنإ  هَّللا : لوسر  لاـق  »
يردخلا دیعسوبا  لوق  زا  يذمرت  دوادوبا و  یئاسن و  دانتـسا  هب  یلو  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دقن  دروم  نایوار ) هلـسلس  زا  یکی  « ) نیدشر »

.دراد یمالسا  نیتسخن  عبانم  رد  یمکحم  يانب  انثتسا ، نودب 

.دوبن نّوللاّریغتم  نآ  بآ  هک  تسا  هدید  هنیدم  رد  ار  هعاضب  هاچ  هک  هدرک  دانتـسا  دوادوبا  هتفگ  هب  .ق  .ه  ياّفوتم 745  ینامکرت  نبا 
بجوم ربمایپ  رظن  زا  دـنتخیر ، یم  نآ  رد  مدرم  هک  یتاـفاثک  مغر  یلع  هعاـضب  هاـچ  بآ  ندوب  يراـج  ددرگ : یم  مولعم  ور  نیا  زا 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهنم  برش  یتلا  رائبلا  رکذ   » لصف لیذ  رد  هعاضب  هاچ  زا  دعس  نبا  .تسا (4) 3 . هدوب  نآ  یکاپ 

هاچ نیا  بآ  زا  ایآ  مدرک : ضرع  .دریگ  یم  وضو  هعاضب  هاچ  زا  مدید  مدرک ، رذـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  تفگ : - » 1
ننـس .دنک » یمن  سجن  ار  نآ  زیچ  چیه  دـندومرف : دوش !؟ یم  هتخیر  نآ  رد  نفعتم  وبدـب و  ياهزیچ  هک  یلاح  رد  دـیریگ  یم  وضو 

.توریب هّیملعلا ، پاچ  هایملا ، باتک  ص 174 ، ءزج 1 ، یئاسّنلا ،
هب هدـش و  سابتقا  هاچ  بحاص  مان  زا  هاچ  نیا  .تسا  هدـمآ  تیاور  نیرت  حیحـص  رد  داـض ، ماـجعا  ءاـب و  مض  اـب  هعاـضب ، هاـچ  - » 2

.تسا نآ  لحم  مان  رگید ، یتیاور 
هبلغ نآ  گـنر  معط و  وـب و  رب  هک  نیا  رگم  دـنک ، یمن  سجن  ار  نآ  زیچ  چـیه  دـندومرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  - » 3

.رکفلاراد پاچ  ثیدح 521 ، اهننس ، هراهّطلا و  باتک  ص 174 ، لّوا ، ءزج  ننس ، .دنک »
رکفلاراد پاچ  ص 4 ، ج 1 ، يربکلا ، ننس  یقهیب ، - 4
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386 ص :

: هک تسا  هدرک  تبث  دعس  نب  لهسوبا  دیمحوبا و  دیعسوبا و  زا  یشرازگ  هدرک و  دای 

نم برش  اهیف و  قضب  يرخأ و  هّرم  ولدلا  یف  َّجم  رئبلا و  یف  هَّدر  ولدلا و  یف  أّضوتف  هعاضب  رئب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یتأ  »
نآ هب  هدیـشون و  نآ  زا  ربمایپ  دهد  یم  ناشن  یّتح  هک  دراد ؛ هراشا  هعاضب  هاچ  بآ  اب  ربمایپ  يوضو  هب  اهنت  هن  دنـس  نیا   (1) اهئام .»

: دیامن یم  هفاضا  روکذم  دنس  رد  دعس  نبا  هک  هدوب  ظاحل  نیدب  دیاش  .تسا  هدومن  هقالع  راهظا 

نایم رد  هعاضب  هاچ  هک  يدعاس  دـیمحوبا  هتفگ  هب  هاگنآ   (2) .هعاُضب » ءام  نم  هولـسغا  لوقی  هدـهع  یف  ضیرملا  ضرم  اذا  ناک  «و 
: هک تسا  هدرک  دانتسا  نینچ  هتشاد ، ياج  اهنآ  لزانم 

ُهْلیَخ هعاضب و  رئب  یلع  ًارارم  ًافقاو  لوقی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  تیأر  لوقی : يدعاسلا  دـیمح  ابأ  تعمـس  لاق  »
ثیدح و ياه  باتک  رد  يرگید  دّدعتم  كرادـم  دانـسا ، نیا  قایـس  هب   (3) هکربلاب .» اهیف  اعد  أضوت و  اهنم و  برـش  اـهنم و  یقـُست 

هتفرگ رارق  راّجن  نبا  هلابز و  نبا  دانتـسا  دروم  ییحی (4)  ّما  شردام  زا  یملـسألا  ییحی  یبا  نب  دّمحم  دـمحم و  نب  رفعج  زا  خـیرات 
.دنا هدرک  اهدای  هدوبن ، بارعا  بولطم  هک  نآ  بآ  مغر  یلع  هعاضب و  هاچ  زا  یگمه  هک  تسا 

دنتخر و هاچ  هب  ار  ولد  بآ  هیقب  دنتفرگ و  وضو  دوب  ولد  رد  هک  یبآ  زا  دندمآ و  هعاضب  هاچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  - » 1
ص .ق ، .ه  پاچ 1322  یناّثلا ، مسق  لوا ، ءزج  يربکلا ، تاقبّطلا  .دندیـشون » شبآ  دندرک و  یلاخ  ولد  رد  ار  شناهد  بآ  رگید  راب 

185
 ...« دیهد وشتسش  هعاضب  بآ  اب  ار  وا  دومرف : یم  دش ، یم  رامیب  یصخش  رگا  شتایح  مایا  رد  - » 2

بسا هداتسیا و  هعاضب  هاچ  رانک  رد  هک  مدید  اهراب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دیوگ : یم  مدینـش  ار  يدعاسلا  دیمحوبا  - » 3
« .دوش راد  تکرب  هاچ  نیا  درک  یم  اعد  تفرگ و  یم  وضو  دیشون و  یم  بآ  دوخ  درک و  یم  باریس  هاچ  بآ  زا  ار  دوخ  ياه 

ص 532 ج 9 ، بیذهّتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  - 4
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387 ص :

هعاضب هاچ  ییایفارغج  تّیعقوم  ب :

.تشاد رارق  گرزب  يا  هچغاب  نایم  هک  دـسیون  یم  هدرک ، هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  هعاضب  هاچ  يرجه ، متفه  هدـس  همین  رد  راّجن  نبا 
ار 6 نآ  ضرع  هتفرگ و  هزادـنا  بجو  کـی  عارذ و  ار 11  هاچ  قمع  .دوب  فاص  دیفـس و  نآ  گـنر  كاـپ و  وب و  یب  اراوگ ، شبآ 

.درادن یتوافت  نادنچ  .ق ) .ه   817 / 729  ) يدابآزوریف ياه  هتفگ  اب  تافیصوت  نیا  .تسا (1)  هتسناد  عارذ 

حیرصت تسا و  هتـسناد  ءاح  هاچ  یبرغ  لامـش  هنیدم و  راصح  لامـش  رد  هدعاسونب ، ياه  هناخ  یمیدق  تفاب  نایم  رد  ار  هعاضب  يو 
: دنک یم 

ًاحیرص يرجه  مجنپ  هدس  همین  رد  رد  يرکبلا  .دوب (2)  تباث  زین  شـشگنر  دوب ، يراج  شبآ  نوچ  و  ءاـملا » هبیط  هحیلم  رئب  یه  «و 
يدابآزوریف .تسا (3)  هتـشاد  ياج  هدـعاس » ینب  مطا   » نایم رد  نآ  هک  هدرک  دای  هفورعم » هدـعاس  ینبل  راد   » رد هاچ  نیا  ّتیعقوم  زا 

لها نایم  رد  ار  نآ  ّتیعقوم  هتسناد و  عارذ   11 تسد ، عرذ  اب  ار  نآ  هدرک ، يریگ  هزادنا  ار  هاچ  ًاصخـش  هنیدم ، زا  شرادید  نمض 
.تسا هدناوخ  روهشم  هنیدم 

: دنا هتسناد  ربمایپ  روضح  زا  هدناماجب  راثآ  ّمها  زا  ار  هعاضب  هاچ  دنا ، هدرک  دیدزاب  هنیدم  زا  هتشذگ  ياه  هدس  رد  هک  یناحاّیس 

: هک هتسناد  تیّزلارجح  هّبق  ياه  یکیدزن  رد  ار  نآ  تسا و  هدید  ار  هعاضب  هاچ  يانب  .ق  .ه   581 ياه 578 / لاس  هنایم  رد  ریبج  نبا 

دبنگ لامـش  رد  هعاضب  هاچ  هک  نیا  نایب  هب  اهنت  ریبج  نبا  ناـسب  شا  همانرفـس  رد  هطوطب  نبا   (4) .هعاـضب » رئب  هنم  فوجلا  ههجل  «و 
.تسا (5) هدرک  هدنسب  دراد ، رارق  تیّزلارجح 

ص 44 لوسّرلا ، هنیدم  رابخا  - 1
ص 31 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 2

ص 255 لّوألا ، ءزج  مجعتسا ، ام  مجعم  - 3
.م  1964 توریب ، پاچ  ص 176 ، هلحرلا ، - 4

.باتک رشن  همجرت و  هاگنب  .ش  پاچ 1337  ص 114 ، دّحوم ، یلع  دّمحم  یسراف ، همجرت  هطوطب ، نبا  همانرفس  - 5
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388 ص :

، نامز رذگ  دـعب ، هب  ماّیا  نآ  زا  یلو  دوب ؛ هدـش  عقاو  تشاد - ترهـش  هریظح »  » هک هعاضب - ِغاب  رد  هعاضب  هاچ  .ق  .ه  لاس 1355  ات 
: داد رییغت  ار  غاب  ّتیعقوم 

دّمحم غاب  نآ ، بنج  رد  و  دامح - لآ  تافوقوم  زا  هّیزوریف - غاب  نآ ، قرشم  رد  هک  دراد  رارق  ءاح  هاچ  یبرغ  لامـش  رد  هعاضب  غاب 
ياه غاب  هنیدم ، ّتیعمج  ترثک  ّتلع  هب  اهدعب  هنافّـسأتم  .دوب  هدـش  عقاو  لیّللا  لمج  نیـسح  دّیـس  غاب  نآ ، برغم  رد  داوجلاادـبع و 

.دیدرگ هنیدم  یماش  باب  ياه  هچغاب  نیزگیاج  زاسون ، ياه  نامتخاس  هعطق و  هعطق  روکذم  هفوقوم 

سپس .دش  نآ  ِراوید  مه  هعاضب ، هاچ  هک  داهن  انب  یترامع  هعاضب  غاب  نایم  هنیدم ، نادنورهـش  زا  یکی  دیز » فیرـش   » رخاوا نیا  رد 
.دومن فقو  ار  نآ 

هدش يراّجح  ياه  گنـس  اب  یمکحتـسم  رایـسب  يوّکـس  نآ  فارطا  رد  .تسا  رتم  نآ 10  قـمع  عارذ و  دودـح 5  هعاضب  هاچ  رطق 
، یناـقوف تمــسق  رادروـخرب و  يداـیز  تمدـق  زا  هاـچ ، یناـتحت  ياـه  تمــسق  ياـنب  دـهد : یم  ناـشن  یبوـخ  هـب  هـک  دراد  دوـجو 

.تسا ثادحألادیدج 

تسا و هدرپس  یـشومارف  هب  ار  هاچ  يانب  ّتیعقوم  هعاضب ، هاچ  نوماریپ  ثادـحألادیدج  ياه  نامتخاس  ریخا  ياه  لاـس  رد  هنافّـسأتم 
.تسا يدوبان  هب  ور  شراثآ  تسا و  هدومن  یبارخ  شوختسد  یهّجوت ، یب  ببس  هب  ار  نآ 

« حلاص نب  زیزعلادبع  خیش   » ترامع نیب  یمیحس »  » نابایخ برغ  رد  دراد و  هلصاف  یبن  دجـسم  زا  رتم  دودح 500  هعاضب  هاچ  هّلحم 
.دراد رارق  هنیدم  كرمگ  قباس  ریدم  نیّدلاردب » خیش   » هثرو ياه  هناخ  هّیعرش و  همکحم  سیئر 

- دومن یم  یمیدـق  ياه  هچغاب  زا  تیاکح  هک  يریاب  هطّوحم  زا  مدومن و  هّیهت  هاچ  نیا  ّتیعقوم  زا  يا  هشقن  وجتـسج  زا  سپ  ریقح ،
؛ متفرگ يدیالسا  سکع و  تسا (1) - هتشاد  ترهش  هعاضب » هقیدح   » هب هدوب و  یماش  باب  یکیدزن  رد  یسوم  نب  یلع  هتفگ  هب  هک 

4 هرکیپ 1 - کن : .ددرگ  تبث  خیرات  هدیرج  رد  نآ ، یناشن  ّتیمها  ات 

ص 16 هرّونملا ، هنیدملا  فصو  - 1
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389 ص :

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 411 

http://www.ghaemiyeh.com


390 ص :

ایقس هاچ  مجنپ ؛ لصف 

هک یناکم  یکیدزن  رد  ایقس  هاچ  .متفگ (1)  اه  نخس  ردب  ریسم  اب  طابترا  رد  نآ  ییایفارغج  ّتیعقوم  ایقـس و  دجـسم  هراب  رد  رتشیپ 
.تسا هتشاد  رارق  دوب ، صاّقو  یبا  نب  دعس  یضارا  زا  دش و  هدیمان  ایقس  دجسم  اهدعب 

هورع نب  ماشه  زا  هدرک و  دای  مّلـسو »- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  اهنم  برـش  یّتلا  راـئبلا  رکذ   » لـیذ رد  ایقـس  زا  دعـس  نبا 
: هک هدومن  تبث  هشیاع  زا  ار  یثیدح 

یناکم نامه  ایقس  هّرح  رد  ایقـس  تویب   (2) .ایقسلا » تویب  نِم  هل  ُبَذْعَتُْـسی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ناک  تلاق  »
مصاع ثیدح  اب  زارف  نیا  .دومن (3)  اعد  هنیدـم  لها  يارب  تفرگ و  وضو  نآ  بآ  زا  درک و  یفّقوت  ربمایپ  ردـب ، ریـسم  رد  هک  تسا 

: هک دراد  تقباطم  هتفرگ ، رارق  دعس  نبا  دانتسا  دروم  هک  یمکحلا  هَّللدبع  نب 

.لّوا باتک  رضاح ، باتک  مجنپ  لصف  - 1
تاقبّطلا .دوش » یم  هدروآ  ایقـسلا  ياه  هناخ  تویب  زا  اراوگ  بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  يارب  درک : ضرع  نز  نآ  - » 2

.ق ص 186 پاچ 1322  یناّثلا ، مسق  لّوألا ، ءزج  يربکلا ،
.ایقس دجسم  کن : - 3
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391 ص :

: هک هملـس  زا  عفاروبا  هتفگ  هب  هّجوت  اب  هاـچ  ّتیعقوم   (1) اهنم .» برـشی  ناکف  ایقـسلا  رئب  نم  ردب  یلإ  جرخ  نیح  هَّللا  لوسر  برـش  »
رئب نم  هئاسن  تویب  یلإ  ءاملا  رودـق  نولمحی  هثراـح  ءاـنبا  ءامـسأ  دـنه و  کـلام و  نب  سنأ  ناـک  هلزنم  یلإ  هَّللا  لوسر  راـص  اّـملف  »
دعس نبا  يدقاو و  هک  نآ  هصاخ  تسا ؛ هتـشاد  ياج  هنیدم  رهـش  تفاب  زکرم  یکیدزن  رد  ایقـس  هاچ  هک  دراد  یم  مّلـسم   (2) ایقسلا »

: هک دننک  یم  دای  ثیدح ، نامه  لابند  هب  باتک و  نامه  رد 

ییاهدیدرت يدابآزوریف  هنافسأتم   (3) هرمأب .» ایقـسلا  تویب  نم  هّرم  سرغ و  رئب  نم  هّرم  یقتـسی  دوسأ  ًادبع  حابر  همداخ  ناک  ّمث  »... 
يدابآزوریف هتفگ  نیا  ًاتیاهن  هداد و  رارق  هناملاع  دقن  دروم  ار  وا  مالک  يدوهمـس  هدرک (4) و  ادیپ  ایقس  هاچ  یئایفارغج  ّتیعقوم  رد 

یه اّهنأ  هنیدـملا  لهأ  اهنظی  هفیلحلا و  يذ  یلإ  کلاسلا  راسی  یلع  عادولاهینث  نیب  اـهنیب و  هنیدـملا  باـب  یلع  یتلا  رئبلا  اـّما  : » هک ار 
ياه هتفگ  هب  هک  يدامتعا  هب  رظن  ریقح و  هدـیقع  هب  .تسا (6)  هتسناد  تسردان   (5) مهو » ّهنأ  رهاظلاف  ثیدحلا  یف  روکذملا  ایقسلا 

ياعد هب  اجنآ  رد  ربمایپ  هک  دشاب  ییایقس  اب  طوبرمان  يا  هژاو  دناوت  یمن  ایقس  هاچ  ما ، هدرک  ادیپ  صوصخ  نیا  رد  دعس  نبا 

نآ بآ  زا  هشیمه  دندیشون و  بآ  ایقسلا  هاچ  زا  دندرک ، تکرح  ردب  فرط  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  - » 1
.ذخأم نامه  .دندیشون » یم 

رپ ایقـس  هاچزا  هک  ار  بآ  ياه  گید  هثراـح  نادـنزرف  ءامـسا ، دـنه و  کـلام و  نب  سنا  تفر ، شلزنم  هب  ربماـیپ  هک  یماـگنه  - » 2
« .دندرک یم  لمح  ربمایپ  نارسمه  هناخ  هب  دندوب ، هدرک 

تویب زا  راب  کی  تشاد و  یم  رب  بآ  سرغ  هاچ  زا  راب  کـی  شروتـسد  هب  اـنب  دوب ، هایـس  يا  هدـنب  هک  حاـبر ، شراکتمدـخ  - »... 3
« .ایقسلا

.ضایر .م ،  1969 رساجلا ، دمح  قیقحت : ص 179 ، عضاوملا ، مسق  هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 4
یم نامگ  هنیدـم  مدرمو  دراد ، رارق  هفیلحلا  يذ  پچ  تمـس  رد  عادولا  هینث  نآ و  نایم  هنیدـم و  هزاورد  رانک  رد  هک  یهاچ  اما  - » 5

« .تسین شیب  یمهوت  نیا  ًارهاظ  نکیل  تسا ، ثیدح  رد  هدش  دای  يایقسلا  هاچ  نامه  نیا  دننک 
975 ص 971 / ج 3 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  - 6
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.تسا هتشاد  یفّقوت  ناشلزانم  رانک  رد  هتخادرپ و  هنیدم  لها 

اجنآ رد  دیدرگ و  انب  دیدجت  ناملسم  نایناریا  زا  يا  هّدع  طّسوت  .ق  .ه  لاس 778  رد  هک  دنک  یم  دای  ایقس  هاچ  زا  یغارم  نیّدلا  نیز 
.تشگ هنیدم  لها  دزنابز  ماجعألارئب  هب  اه  لاس  هک  دنداهن  انب  یترامع 

هنیدم و لها  هّجوت  دروم  ایقس  هاچ  رگید  راب  تفای ، ار  ایقس  دجسم  نیریز  راثآ  يدوهمس  نیّدلارون  هک  ترجه  مهن  هدس  طساوا  رد 
.تشامگ تّمه  نآ  تّمرم  يزاسزاب و  هب  .ق  .ه  رد 886  هبیلع  نب  نیّدلاردب  تفرگ و  رارق  ناسانش  هنیدم 

قمع و 6 رتم   14 دراد : رارق  هفیلحلا  يذ  هار  ریسم  زاغآ  رد  هدش ، رکذ  یخیرات  تادنتسم  رد  هک  روط  نامه  هاچ ، نیا  یلعف  ّتیعقوم 
نآ هلصاف  هدش و  عقاو  قشمد  هنیدم - نهآ  هار  یمیدق  هاگتسیا  یبرغ  بونج  ای  ایقس ، دجـسم  بونج  رد  هاچ  نیا  .تسا  نآ  رطق  رتم 

.تسین رتم  زا 120  شیب  هتفرگ ، ياج  هنیدم  رهش  لخدم  نادیم  هنایم  رد  نونکا  مه  هک  هّیربنع  دجسم  ات 

دوخ ّتیعقوم  ایقس  هاچ  درذگ ، یم  ایقس  دجسم  یبونج  ترواجم  زا  هک  هّکم  هّدج - هنیدم - هتلافسآ  هّداج  ضیرعت  زا  دعب  هنافـسأتم 
ایحا و هتشذگ  ياه  هدس  ناسب  ار  نآ  ات  دهد  تسد  یتصرف  رگید  راب  هنیدم ، ناسانـشرس  زا  یـضعب  هتفگ  هب  دیاش  داد و  تسد  زا  ار 

.دنیامن تّمرم  ظفح و 
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متاخ سیرا ، هاچ  مشش ؛ لصف 

ربمایپ رتشگنا  فلا :

هریس زا  هک  برع  ناریا و  یقیقحت  عبانم  .تسا  هتشاد  تسد  رد  يرتشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
.دنا هدرک  خیرات  هدیرج  ِتبث  ًاقیقد  ار  نآ  راگن  شقن و  متاخ و  ییادیپ  دنا ، هدومن  يدای  ربمایپ 

: هک تسا  هدرک  تبث  کلام  نب  سنا  زا  لقن  هب  يرهز  زا  ار  يدنس  یبّنلا » متاخ  هفص   » لیذ یئاسن ،

باهش نبا  نینچمه   (1) هَّللا » لوسر  دمحم  هیف  شقن  ٌیشبح و  هُّصف  ٍقرو  نم  ًامتاخ  ذخَّتا  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - نإ  »
: دنک یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  لقن  هب 

یئاسن  (2) ُهَّفک .» یلی  اّمم  هّصف  لعجی  ٌیـشبح  هُّصف  هنیمی  یف  هب  متخی  هضف  ًامتاخ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسرل  ناک  »
یـسرتسد رگید  يدنـس  هب  دـنراد ، تحارـص  نآ  نیگن  رتـشگنا و  ندوب  يا  هرقن  هب  یگمه  هک  رگید  ثیدـح  دـنچ  هب  دانتـسا  نمض 

ربمایپ هک  نیا  ّتلع  دراد : یم  مولعم  هک  هتشاد 

.توریب هّیملعلا ، هبتکملا  پاچ : ص 172 ، نماّثلا ، ءزج  ننس ، - 1
نیگن .دز  یم  رهم  نآ  اـب  دوب و  شکراـبم  تسار  تسد  رد  هک  تشاد  هرقن  سنج  زا  يرتشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - » 2

 ...« دوب هشبح  زا  نآ 
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: دنک یم  تیاور  سنا  زا  لقن  هب  هداتق  زا  يو  تسا ؟ هدوب  هچ  داهن ، دوخ  تشگنا  رد  يرتشگنا 

هـضف نم  ًامتاخ  ذـختاف  ًاموتخم  اـّلإ  ًاـباتک  نؤرقی  ـال  مّهنإ  اولاـقف  مورلا  یلإ  بتکی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دارأ  »
: تسا هتفگ  رفعج  نب  هَّللادبع  ثیدح  ساسا  رب  یئاسن   (1) هَّللا .» لوسر  ٌدمحم  هیف  شقَن  هدی و  یف  هضایب  یلإ  یَّنأک 

شقن باب   » لیذ هتشاد و  تسد  رد  ار  ربمایپ  رتشگنا  هب  طوبرم  دانسا  هجام  نبا  .تسا (2)  هدوب  ربمایپ  پچ  تسد  تشگنا  رد  رتشگنا 
: دنک یم  هراشا  نآ  هب  متاخلا »

: دیوگ یم  رمع  نبا  زا  لقن  هب  عقان 

دوخ رتشگنا  شقن  دیلقت  زا  ار  نارای  ربمایپ  هک  تسا  هتفگ  و  هَّللا .» لوسر  دّمحم  هیف : شقن  ّمث  قرو  نم  ًامتاخ  هَّللا  لوسر  ذختا  لاق  »
.دوب دوخ  تابتاکم  يارب  ربمایپ  صاخ  رهم  نآ ، شقن  اریز  دومن ؛ عنم 

: دنک یم  لقن  هشیاع (3)  زا  ریبز  نب  هَّللادبع  زا  يدنس  ساسا  رب  هجام  نبا 

لیـصفت اـب  دعـس  نبا  صوصخ ، نیا  رد  .تسا (4)  هداد  هیدـه  ربماـیپ  هب  دوب ، یـشبح  ینیگن  ياراد  هک  ار  ییـالط  رتـشگنا  یـشاجن 
: دنک یم  تیاور  رمع  نبا  زا  لقن  هب  هدرک و  دای  ربمایپ  ییالط  رتشگنا  زا  يرتشیب 

یف هسبل  اذإ  هّفک  نطب  یف  هّصف  لعجی  ناکف  بهذ  نم  ًامتاخ  هَّللا  لوسر  ذختا  »

.دنناوخ یمن  ار  رهم  نودب  همان  اه  نآ  دندرک : ضرع  .دنتسرفب  نایمور  هب  يا  همان  دنتساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  - » 1
« .دندومن هدافتسا  رهم  ناونع  هب  نآ  زا  دوب و  هَّللا » لوسر  دمحم   » هلمج نآ  نیگن  شقن  هک  دندرک  رایتخا  هرقن  يرتشکنا  ربمایپ  اذل 

177 ص 174 / ذخأم ، نامه  یئاسنلا ، ننس  کن : نینچمه  - 2
.ذخأم نامه  ثیدح 3644 ، - 3

.توریب پاچ  رکفلاراد ، یقابلادبع ، داؤف  دّمحم  مامتها : هب  سابّللا ، باتک  ص 1201 ، نماّثلا ، ءزج  ننس ، - 4
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نم هّصف  لعجأ  متاخلا و  اذه  سبلأ  تنک  ّینإ  لاق  هعزنف و  ربنملا  یلع  هَّللا  لوسر  سلجف  بهذ  نم  میتاوخ  ساّنلا  عنصف  ینمیلا  هدی 
هیلع دّمحم  نب  رفعج  ماما  زا  دنس  نیا   (1) مهمیتاوخ .» ساّنلا  ذبنف  متاخلا  ّیبنلا  ذبن  ادـبأ و  هسبلأ  هَّللاو  لاق ال  هب و  یمرف  یّفک  نطاب 

: هریرهوبا حیرصت  هب  لاح  ره  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  دعس  نبا  دانتسا  دروم  زین  شردپ  زا  مالسلا 

هدومن يدّدعتم  تاحیرصت  هَّللا ، لوسر  دّمحم  شقن  اب  ربمایپ  يا  هرقن  رتشگنا  هب  دعس  نبا   (2) بهذلا .» متاخ  نع  یهن  هنا  یبنلا  نع  »
نینچ يزاسور  دیلقت و  زا  ار  نارگید  ربمایپ  هک  نیا  نآ و  یـشبح  نیگن  صوصخ  رد  ار  دنچ  يدانـسا  هجام ، نبا  یئاسن و  دننامه  و 

تـسا هدش  هئارا  ربمایپ  رتشگنا  شقن  یگنوگچ  رد  مهم  هّیرظن  هس  ذخأم ، ساسا و  نیا  رب  .تسا (3)  هدش  روآدای  دومرف ، عنم  یشقن 
.دوش عقاو  لوبق  دروم  شتایح  نامز  رد  اهنآ  دّدعت  هب  هّجوت  اب  دناوت  یم  اهنآ  یگمه  هک 

هدش کح  نتم  دنیعّدم  کلام  نب  سنا  هلمج  زا  ناثّدحم  رگید  .دوب  هَّللا » لوسر  دّـمحم  هَّللا  مسب   » روبزم شقن  دوب  دـقتعم  ریـس  نبا 
.دوب (4) هَّللا » لوسر  دّمحم   » ربمایپ يرتشگنا  رب 

رد ار  شنیگن  درک ، یم  تسار  تسد  تشگنا  هب  ار  نآ  هاگره  درک و  رایتخا  الط  يرتشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  - » 1
ربنم يالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  دنتخاس ، الط  ياهرتشگنا  دـندید  ار  نیا  نوچ  مدرم  .داد  یم  رارق  تسد  فک  لخاد 
یم رارق  متـسد  فک  لخاد  رد  ار  شنیگن  مدرک و  یم  تسد  هب  ار  رتشگنا  نیا  نم  دندومرف : دـندروآ و  رد  تسد  زا  ار  نآ  دـنتفر و 

دنتخادنا رود  هب  ار  رتشگنا  ربمایپ  .درک  مهاوخن  تسد  هب  ار  نآ  زگره  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف  دنتخادنا و  رود  هب  ار  نآ  سپ  مداد ،
.ندیل پاچ 1322 ، ، 162 ص 160 / یناثلا ، مسق  لّوألا ، ءزج  يربکلا ، تاقبّطلا  .دندرک » نینچ  زین  مدرم  و 

« .درک میرحت  ار  الط  رتشگنا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  - » 2
،54 ، 52 ، 50 باب 48 ، سابّللا ، باتک  حیحص ، يراخب ، ماما  .یگنـس  پاچ  ص 470 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، کـن : نینچمه  - 3
ثیدح 37. باتک 49 ، أطوملا ، کلام ، . 17 باب 14 ، سابللا ، باتک 22 ، ننس ، يذمرت ، . 4 باب 1 / باتک 33 ، ننس ، دوادوبا ، . 55

ص 3 ج 6 ، هیاهّنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا 
.م  1955 هّیرصملا ، بتکلاراد  پاچ  ص 290 ، ج 18 ، بدألا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  يریون ، نیّدلا  باهش  کن : نینچمه  - 4
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تلحر زا  سپ  ربمایپ  رتشگنا  ب :

زا یخرب  يـالبال  اـهنت  میرادـن و  تسد  رد  ینـشور  تاـعالّطا  راوـگرزب ، نآ  تلحر  زا  سپ  ربماـیپ  رتـشگنا  تشونرـس  زا  هنافّـسأتم 
زا يدراوم  رکذ  .تسا  هتخادنا  دیدرت  هب  ار  رگید  ناقّقحم  عانقا و  ار  یناگدنهوژپ  هک  تسا  هدش  یتاراشا  نآ  هب  یخیرات  تادنتـسم 

: تسا يرورض  اجنیا  رد  بوتکم  ياه  هتسناد  نآ 

: دنک یم  حیرصت  رمع  نبا  زا  لقن  هب  عفان  زا  یثیدح  رد  يراخب  ماما 

« متاخلا شقن  باب   » رد (1) و  سیرأ .» رئب  یف  نامثع  نم  عقو  یتح  نامثع  ّمث  رمع  ّمث  رکبوبأ  یبّنلا  دعب  متاخلا  سبلف  رمع : نبا  لاق  »
: دنک یم  رارکت  رمع  نبا  زا  تیاور  هب  وا  عفان و  زا  لقن  هب  هَّللادیبع  زا 

دی یف  دعب  ناک  ّمث  رکب  یبأ  دی  یف  دعب  ناک  ّمث  هدـی  یف  ناک  قرو و  نم  ًامتاخ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ذـختا  »
باب  » لیذ يراخب  ماما  رگید ، يدنس  رد   (3) هَّللا .» لوسر  دّمحم  هشقن  .سیرأ (2)  رئب  یف  عقو  یتح  نامثع  دی  یف  دعب  ناک  ّمث  رمع 

: تسا هتفگ  کلام  نب  سنا  زا  رطسا » هثالث  متاخلا  شقن  لعجی  له 

متاخلا جرخأف  لاق  سیرأ  رئب  سلج  نامثع  ناک  اّملف  رکب  یبأ  دعب  رمع  دی  یف  هدعب و  رکی  یبأ  دـی  یف  هدـی و  یف  ّیبنلا  متاخ  ناک  »
طقسف هب  ثبعی  لعجف 

ثیدح 83 هّضفلا ، متاخ  باب  سابّللا ، باتک  حیحص ، - 1
سیرا هاـچ  رد  هک  نیا  اـت  دـندرک  تسد  هب  ناـمثع  وا  زا  سپ  رمع و  سپـس  رکبوبا  ار  رتشگنا  ربماـیپ ، زا  سپ  تفگ : رمع  رـسپ  - » 2

« .داتفا
سپ رکبوبا و  تسد  رد  سپس  دنتشاد ، تسد  رد  ار  نآ  دندرک و  رایتخا  هکـس  زا  يرتشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  - » 3
هتـسب شقن  نآ  يور  هَّللا » لوسر  دـمحم   » هلمج .داتفا  سیرا  هاچ  رد  هک  نیا  ات  دوب  نامثع  تسد  رد  هرخألاب  رمع و  تسد  رد  نآ  زا 

« .دوب
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دانـسا دّیؤم  هک  تسا  هدرک  هراشا  یثیداحا  هب  ِملـسم  ریـسم ، نیا  رد   (1) هدـجن .» ملف  رئبلا  حزننف  نامثع  عم  مایأ  هثالث  اـنفلتخاف  لاـق 
تبث نینچ  هَّللادیبع  زا  لقن  هب  ریمن  نبا  قیرط  زا  ار  رمع  نبا  ثیدح  بهذلا » متاخ  میرحت  باب   » رد ملسم  .تسا (2)  يراخب  حیحص 

: هک هدرک 

نبا  (3) نامثع .» دی  ناک  ّمث  رکبوبأ  دی  یف  ناک  ّمث  هدی  یف  ناکف  قرو  نم  ًامتاخ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ذختا  »
عفان زا  رمع  نب  هَّللادیبع  زا  ریمن  نب  هَّللادبع  هتفگ  هب  دنتسم  يدنس  رد  بهذلا » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  متاخ  رکذ   » لیذ دعس 

: تبقاع هک  تسا  هدش  روآدای  ار  نیحیحص  ثیدح  نامه  رمع  نبا  زا 

يرتشیب تاحیرصت  اب  هلآ » هیلع و  هَّللا  یّلـص  همتاخ  رمأ  هیلإ  راص  ام  رکذ   » لیذ (4) و  سیرأ .» یف  عقو  یتح  نامثع  دـی  یف  ناک  ّمث  »
.تسا هدرک  هراشا  هلئسم  نیا  هب 

نینچ هَّللادبع  نب  هماُمث  زا  يراصنا  هَّللادبع  نب  دّـمحم  قیرط  زا  ار  نآ  دعـس  نبا  هک  تسا  کلام  نب  سنا  هتفگ  تادنتـسم ، نیا  مها 
: هک تسا  هدرک  تبث 

اّنک هیقابلا  تسلا  یف  ناک  اّملف  نینس  َّتس  نامثع  دی  ناک  ّمث  اتام  یتح  رمع  رکب و  یبأ  دی  یف  تام و  یتح  هدی  یف  ّیبنلا  متاخ  ناک  »
وه سیرأ و  رئب  یلع  هعم 

.دوب نامثع  تسد  رد  سپـس  رمع  تسد  رد  نآ  زا  سپ  رکبوبا و  تسد  رد  وا  زا  سپ  دوب و  شکراـبم  تسد  رد  ربماـیپ  رتشگنا  - » 1
ناـهگان درک ، يزاـب  نآ  اـب  دروآ و  نوریب  تسد  زا  رتشگنا  دوب ، هتـسشن  سیرا  هاـچ  راـنک  رد  هک  یلاـح  رد  ناـمثع  يزور  دـنیوگ 

نآ بآ  ات  میدرک  دمآ  تفر و  هاچ  نیا  هب  نامثع  قافتا  هب  زور  هس  تدم  زور  نیا  زا  .داتفا  هاچ  رعق  هب  دش و  اهر  شتـسد  زا  رتشگنا 
« .میتفاین ار  رتشگنا  اما  میدیشک ، ار 

.بهذلا متاخ  میرحت  باب  سابللا ، باتک  حیحص ، - 2
تسد رد  نآ  زا  سپ  .دوب  شکرابم  تسد  رد  رتشگنا  نیا  .دندرک  رایتخا  هّکس  زا  يرتشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  - » 3
باتک هیشاح  ص 380 ، سابللا ، باتک  ملـسم ، مامإلا  حیحـص  نتم  یلع  يوونلا  مامإلا  حرـش  .ناـمثع » تسد  رد  وا  زا  سپ  رکبوبا و 

.ق لاس 1305  پاچ 6 ، تسفا ، رکفلاراد ، پاچ  ج 8 ، ینالطسق ، يراسلاداشرا 
.وخس دراودا  .ق  .ه  پاچ 1322  ، 166 هحفص 160 / یناّثلا ، مسقلا  لّوألا ، ءزجلا  يربکلا ، تاقبّطلا  - 4
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هدرک لقن  نیریس  نب  دّمحم  زا  (1) و  هیلع .» ردـقن  ملف  ماّیأ  هثالث  نامثع  عم  هانبلطف  رئبلا  یف  عقوف  هدـی  یف  هَّللا  لوسر  متاخ  كرحتی 
: ربمایپ رتشگنا  هک  تسا 

؛ تسا هدروآ  يرتشیب  لیصفت  اب  يرعشا  یـسوموبا  نامز  زا  ار  ارجام  ننـس ، رد  دوادوبا   (2) دجوی .» ملف  یغُتباف  نامثع  دی  نم  طقـس  »
نیدشار يافلخ  زا  لّوا  هفیلخ  هس  ِلئاضف  دوخ ، نتم  رد  هکلب  دهد ؛ یم  ناشن  سیرا  هاچ  هب  تبـسن  ار  ربمایپ  ّصاخ  هّجوت  اهنت  هن  هک 

رجح نبا  یبهذ (4) و  يدادغب (3) و  بیطخ  دننام  هتشذگ ، نیّفلؤم  زا  یـضعب  بناج  زا  ارجام  نیا  یخیرات  ّتیدنـس  .دراد  رب  رد  ار 
.تسا هدش  هتفرگ  رارق  دقن  لیلحت و  دروم  ینالقسع (5) 

متاخ هاچ  سیرا ، پ :

هک تسا  يربـع  يا  هژاو  نآ  هک  دـنا  هـتفگ  رگید  يا  هّدـع  .تسا (6)  هتـسناد  زرواشک » ، » نایماش حالطـصا  رد  ار  سیرا » ، » یناتـسب
.دشاب یم  سیئر  ینعم  هب  سیّرا  نآ  لصا 

«، یفطصملاراد رابخاب  افولا  ءافو   » رد يدوهمس  تسا (7) و  هدناوخ  نیس  ءای و  نوکـس  ءار و  فیفخت  هزمه و  حتف  هب  ار  نآ  ریثا  نبا 
هنیدم نایدوهی  زا  یکی  هب  بوسنم  ار  هاچ 

رد ار  نآ  دوخ  گرم  نامز  اـت  رمع  رکبوبا و  ربماـیپ ، تاـفو  زا  سپ  .دوب  شکراـبم  تسد  رد  شتاـیح  ناـمز  اـت  ربماـیپ  رتشگنا  - » 1
مه قافتا  هب  يزور  نامثع ، يرادمامز  مود  لاس  شش  تدم  رد  .دوب  نامثع  تسد  رد  لاس  شـش  تدم  نآ ، زا  سپ  .دنتـشاد  تسد 
زور هس  تدم  .داتفا  هاچ  رعق  هب  دش و  اهر  شتسد  زا  ناهگان  درک ، یم  يزاب  ربمایپ  رتشگنا  اب  وا  میدوب و  هتـسشن  سیرا  هاچ  رانکرد 

« .میتفاین اما  میتسج  ار  نآ  نامثع  اب 
.هوبّنلا لئالد  یقهیب ، کن : نینچمه  - 2
ص 239 ج 9 ، دادغب ، خیرات  - 3

ص 467 ج 1 ، لادتعإلا ، نازیم  - 4
ص 192 ج 3 ، نازیملا ، ناسل  کن : - 5

ص 273 ج 3 ، فراعملاهرئاد ، - 6
ص 39 ج 1 ، هیاهّنلا ، - 7
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.تسا هدوب  سیرا  شمان  هک  هتسناد 

نم برقلاب  هقیدـح  یف  یه  و  : » تسا هتفگ  هدـناوخ و  هلمهملا » نیـس  اب  ءار و  رـسک  هزمهلا و  حـتفب   » ار سیرا  ینالقـسع ، رجح  نبا 
هک هتسناد  روهـشم  ياه  هاچ  هلمج  زا  ار  سیرا  هاچ   (2) یبرح ، ماما  هّبـش و  نبا  هلابز ، نبا  دننام  ینادمه  هیقف  نبا   (1) ءابق .» دجسم 

ربارب رد  هک  يا  هچغاب  ای  هقیدـح  .دراد (3)  ترهـش  یبّنلارابآ  هب  هک  تسا  یهاچ  تفه  زا  هنیدم ، ناسانـشراثآ  ناخّروم و  هتفگ  رد 
دانتـسا هب  تسا ، هدوب  نآ  هنایم  رد  سیرا  هاـچ  ینالطـسق ، ینیع و  ینالقـسع و  رجح  نبا  ياـه  هتفگ  قبط  هتـشاد و  رارق  اـبق  دجـسم 

رد دعس  نبا  .تسا (4)  هدوب  بلاط » یبا  نب  یلع  نب  نیـسحونب   » كالما زا  دجـسم و  یبرغ  تمـس  رد  يداـبآزوریف ، ياـه  شهوژپ 
هتفگ دانتسا  هب  يدوهمـس  .تسا (5) و  هتـسناد  نامثع  تاقدـص  زا  ار  هاچ  دوخ  ِنفُد » نیا  شاع و  مک  نامثع و  فّلخ  ام  رکذ   » لـیذ

.تسا هدیقع  مه  دعس  نبا  اب  ناسغوبا  زا  هّبش  نبا 

.تسا هدوب  هنیدم  لها  هّجوت  دروم  هشیمه  متاخ - هاچ  رگید : رابتعا  هب  ای  سیرا - هاچ  تسا ، مّلسم  هچنآ  لاح  ره  هب 

نیّدلا یفص  تسا (6) و  هدرک  اهدای  دوب ، هدـش  ثادـحا  یناقوف  هقبط  کی  تروص  هب  هاچ  زارف  رب  هک  يا  هناـخ  ياـنب  زا  راّـجن  نبا 
، هدوب لـیفط  ریما  ریزو  یمور » فسوی  نیّدـلا  مجن   » تامادـقا زا  هک  ار  هاـچ  یمیدـق  ياـنب  .ق  .ه  رد 714  یمالـس  دـمحا  نب  رکبوبا 

.دومن نامتخاس  دیدجت 

، مجعتـسا ام  مجعم  يرکبلا ، زین : ص 31 و  دّلجم 11 ، ءزج 22 ، يراقلاهدـمع ، ینیع ، کن : زین  ص 319 . ج 10 ، يرابلا ، حـتف  - 1
144 ص 143 / لّوألا ، ءزج 

ص 410 جحلا ، قرط  نکاما  کسانملا و  - 2
.ق  1302 ندیل ، پاچ  ص 25 ، نادلبلا ، باتک  رصتخم  - 3

ص 25 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 4
ص 76 ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 5

ص 41 لوسّرلا ، هنیدم  رابخا  - 6
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هب داتفا ، نآ  رد  نامثع  تسد  زا  ربمایپ  مَتاخ  نوچ  هک  تسا  هدـید  ابق  رد  ار  سیرا  هاچ  يانب  يرجه ، نرق 8  لّوا  همین  رد  هطوطب  نبا 
يامن هک  دنداهن  انب  يدبنگ  هاچ ، زارف  رب  اه  ینامثع  .تسا (1)  هتسناد  ابق  دجسم  يانب  يذاحم  ار  نآ  يو  .تشگ  روهـشم  متاخ  هاچ 

.دوب هدش  شکور  چگ  اب  نآ  یجراخ 

نارئاز نابزیم  دیهش ، نیّدلارون  ناتـسغاب  نایم  رد  انب  نیا  .دندرک  انب  ربمایپ  راثآ  هب  كّربت  هناشن  هب  یبارحم  زین  نآ  یبونج  تمـس  رد 
: نآ رد  هک  هدرک  دای  کچوک » دجسم   » ناونع هب  نآ  زا  هدید و  ار  سیرا  هاچ  يزاریش ، ردّصلا  بیان  .دوب (2)  ابق  دجسم 

دنناوخ و یم  يزامن  اجنآ  رد  دنـشون و  یم  نآ  زا  يردـق  كّربت  باب  نِم  تسا ...  متاخلا  رئب  هب  فورعم  اراوگ  نیریـش و  بآ  هاچ  »
: تسا شوقنم  تیب  نیا  دجسم ...  نآ  رس  رد 

«. يربمغیپ متاخ  نداد  يدری  هلیا و  تمکح  يرثوک  بان  بآ  هچنز  ردنا  اقرز  نیع 

هتـشاگن نینچ  لیـصفت ، هب  ار  نآ  یگنوگچ  هدـید و  کـیدزن  زا  ار  سیرا  هاـچ  .ق  .ه   1325 ياه 1318 / لاـس  رد  اـشاپ  تعفر   (3)
: تسا

رطاخ هب  دـیاش  هلفت ، هیمـست  هجو   (4) .تسا » موسوم  هلَفّتلا  ای  متاـخلا  هاـچ  هب  دراد و  رارق  اـبق  دجـسم  یبرغ  لامـش  رد  سیرا  هاـچ  »
تافیـصوت هب  اشاپ  تعفر  .تخیر  ار  دوخ  ناهد  بآ  هاچ ، نیا  رد  ربمایپ  هک  هدش  حیرـصت  نآ  رد  هک  تسا  کلام  نب  سنا  ثیدـح 

: دهد یم  همادا  نینچ  سیرا  هاچ  زا  دوخ 

اهنآ بآ  هک  دراد  ارجم  ود  نآ  یناتحت  تمسق  تسا و  قمع  رتم  ياراد 13  نآ  يانب  »

.یسراف همجرت  ص 114 ، هطوطب ، نبا  همانرفس  - 1
ص 45 ص 10 ، هرّونملا ، هنیدملا  فصو  یسوم ، نب  یلع  - 2
.ق  1306 یئبمب ، یگنس ، پاچ  ص 250 ، نیمرحلاهفحت ، - 3

ص 294 ج 1 ، نیمرحلا ، تآرم  - 4
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یبنلارئب ناتـسب  هب  دریگ ، یم  هرهب  هاـچ  نیا  بآ  زا  هک  یغاـب  .دـسر  یم  ءاـقرز  نیع  هب  رگید  یلاـناک  زا  دزیر و  یم  هاـچ  فارطا  هب 
هدش هدراذگ  هنیدم  يراد  هنازخ  هدهع  هب  اشاپ  تعفر  نامز  رد  نآ  تیلوت  دوب و  ینامثع  ياشاپ  دّمحم  تافوقوم  زا  هتـشاد و  ترهش 

« .دوب

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  سیرا  هاچ  زا  بآ  ندرک  جراخ  هوحن  اشاپ  تعفر 

لصو یناویح  هب  بانط  ود  رس  دنا و  هتسب  نآ  هب  بانط  اب  رگیدکی  فلاخم  تهج  رد  ار  هکـشب  ود  هک  دراد  رارق  هاچ  يالاب  یخرچ  »
.تسا نتفرورف  لاح  رد  هاچ  زارف  رب  يرگید  و  بآ ) زا  ندـشُرپ  لاح  رد   ) هاچ رعق  رد  اـه  هکـشب  زا  یکی  لاـح ، نیا  رد  .تسا  هدـش 

.دور یم  هاچ  رعق  هب  ندشرپ  يارب  رگید  هکـشب  دیآ و  یم  الاب  هدشرپ  هکـشب  دوش ، رود  هاچ  زا  ات  دـنهد  یم  تکرح  ار  ناویح  یتقو 
« .دنیوگ یناوس  هنیدم  لها  حالطصا  رد  ار  لمع  نیا 

.تسا سیرا  هاچ  يانب  یناقوف  تیعضو  هدنهدناشن  عقاو  رد  دوش ، یم  هتفگ  هیناس  هنیدم ، لها  هنایماع  شیوگ  رد  هک  یناوس 

.دوب هدش  کشخ  اًلماک  هاچ  بآ  هک  نیا  اب  دوب ؛ اجرباپ  رارقرب و  لاس 1384  ات  انب  نیا 

شراثآ درک و  بارخ  ار  نآ  یّلک  هب  تّمرم ، ای  يزاسزاب و  ياج  هب  هاچ ، يانب  اهدبنگ و  یگدوسرف  هظحالم  زا  سپ  يدوعس  تلود 
.دومن وحم  ابق  سیسّأتلادیدج  نادیم  ریز  ار 

نادیم یبونج  تمسق  ای  ابق  دجسم  برغ  تمس  رد  نآ ، ینونک  ّلحم  هک  درب  یپ  سیرا ، هاچ  ّلحم  شهوژپ  یـسررب و  زا  سپ  ریقح 
يا هشقن  نآ  زا  ریقح  .دـشاب  یم  رتم   42 دجسم ، يانب  ات  نآ  هلـصاف  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدش  انب  ابق  دجـسم  لباقم  هک  تسا  یگرزب 

6 - 2 6 ؛ ياه 1 - هرکیپ  کن : .میامن  طبض  تبث و  ار  شا  ییایفارغج  ّتیعقوم  ات  مدرک  هّیهت 
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هّصب هاچ  متفه ؛ لصف 

داض حتف  هب  هَُّضبلا  ار  نآ  يدابآزوریف  .تسا (1)  هدناوخ  ََّصب  زا  هتفرگ  دّدشم و  داص  حـتف  ءاب و  مض  هب  هَُّصبلا  ار  هاچ  نیا  يدوهمس 
دروم ریبز ، زا  يدنس  دانتسا  هب  ددرگ ، یم  زاب  ّتیلهاج  ياه  لاس  هب  هاچ  نیا  رفح  تمدق  هک  نآ  اب  .تسا (2)  هتشاگن  َّضب  هشیر  زا 

: تسا رارق  نیا  زا  روبزم  دنس  .تفرگ  رارق  یمالسا  ياه  هدس  رد  ناناملسم  هّجوت 

جرخأف .معن  لاقف : هعمجلا ؟ مویلا  ّنإف  یـسأر ؟ هب  لسغأ  ردس  نم  كدنع  له  لاقف : يردخلا  دیعـس  وبأ  یلإ  ًاموی  ءاجف  ّیبّنلا ...  ّنإ  »
ار روکذم  دنس  يدوهمس   (3) هضبلا » یف  هرعـش  هقاُرم  هسأر و  هلاسغ  بص  هسأر و  هَّللا  لوسر  لسغف  هُضبلا ؟؟؟ هعم  جرخ  ًارْدِس و  هل 

ردپ نانس  نب  کلام  زا  ار  نآ  راّجن  نبا  نوچ  یناسانـش  هنیدم  .تسا  هدرک  تبث  يردخ  دیعـسوبا  زا  يدع  نبا  هلابز و  نبا  دانتـسا  هب 
عیقب ناتسربق  یبرغ  بونج  رد  هردُخونب  دجسم  وا و  کشوک  ترواجم  رد  هک  دنا  هتسناد  يردخ  دیعسوبا 

ص 954 ءزج 3 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  - 1
ص 30 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 2

دیعس وبا  .تسا  هعمج  زور  زورما  اریز  میوشب ؟ ار  مرس  نآ  اب  ات  يراد  ردس  ایآ  دومرف : دمآ و  يردخ  دیعسوبا  دزن  ربمایپ  يزور  - » 3
وشتسش و بآ  تسـش و  ار  شرـس  ربمایپ  اجنآ  رد  دندرک و  تمیزع  هُضب »  » لحم هب  مه  قافتا  هب  داد و  يو  هب  ار  ردس  .يرآ  تفگ :

« .تخیر نآ  رد  ار  شرس  هدش  هتخیر  ياهوم 
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405 ص :

.تسا هتشاد  ياج 

هاچ دراد و  رارق  کچوک - يرگید  گرزب و  یکی  هاچ - ود  یناتـسغاب  رد  وا  معز  هب  .تسا  هدمآ  لئان  هَُّصب  هاچ  ندـید  هب  راّجن  نبا 
هدروآ لمع  هب  یتاـقیقحت  نرق 9  رد  يدوهمـس  یلو  .تسا  هصب  هاچ  يانب  ناـمه  هدـش ، عقاو  غاـب  نآ  یبونج  تمـس  رد  هک  گرزب 

.تسا هصب  هاچ  رثا  کچوک ، هاچ  دهد  یم  ناشن  هک  تسا ؛

دیدرگ و ریمعت  دوب ، نمی  حلاص  ءافرع  زا  هک  لیجع  نب  یـسوم  نب  دمحا  طّسوت  روکذم ، هاچ  هک  دیآ  یم  رب  یخیرات  تادنتـسم  زا 
نرق 9 رد  .دومن  یبن  دجسم  فقو  .ق  .ه  لاس 695  رد  ار  غاب  هاچ و  نآ ، یترایز  ّتیعقوم  هب  انب  یباهـش » يدالب  ناحیر  هلوّدلازیزع  »

.تشامگ تّمه  نآ  يزاسزاب  هب  هنیدـم - یـضاق  حـلاص -» نب  حـتفلا  یبا  نب  نیّدـلا  یکز  ، » داهن یناریو  هب  ور  هاـچ  ياـنب  هک  .ق  .ه 
؛ تسا هدرک  اهدای  هاچ ، نیا  هب  هنیدم  خیاشم  ّصاخ  هّجوت  زا  هصب » رئب   » لصف راتخملا ،» هنیدم  یف  رابخالا  هدمع   » رد یـساّبع  دـمحا 

.تسا هدومن  تبث  هنیدم  رهش  رد  ار  دوخ  ینید  یخیرات ، ّتیعقوم  فقو ، زا  سپ  روکذم  هاچ  هک  دراد  یم  مّلسم  لاح  ره  هب  هک 

، هدش هدیمان  هصبلا » هقیدح  ، » هاچ مان  رابتعا  هب  هک  یغاب  نایم  رد  دنا : هدرک  دای  نآ  زا  ناخّروم  هک  تسا  نامه  هاچ  ینونک  ّتیعقوم 
.تسا هدنام  ظوفحم 

لاوما ءزج  نونکا  مه  دراد و  ترهش  هصبلا » دالب   » هب هاچ  نیا  ّتیعقوم  .مدینش  هَصُوبلا »  » ار نآ  هنیدم  لها  زا  یـضعب  ناسل  رد  ریقح 
.تسا هدش  هداد  هراجا  هب  تسا و  هنیدم  مرح  فاقوا  يوس  زا  هدش  ّفرصت 

دراد و رارق  نآ  لامش  يرتم  هلصاف 60  هب  کچوک  هاچ  پچ و  تمـس  رد  گرزب  هاچ  یلامـش ، رد  زا  هصبلا  هقطنم  هب  دورو  زا  سپ 
یناریو هبور  شا  ینونک  ّتیعـضو  هنافـساتم  .تسا  هدوب  نارئاز  هّجوت  دروم  هدرک ، زورب  ناـخّروم  نیب  هک  یفـالتخا  راـبتعا  هب  ود  ره 

.مدیدن نآ  هب  نارئاز  هنیدم و  لها  يوس  زا  یهّجوت  ریقح ، .تسا  هتفر  ورف  خیرات  تبرغ  رد  هداهن و 

نکر رتم  رد 200  زئانجلا ، برد  رذوبا و  نابایخ  یبونج  دادـتما  رد  هلواخنلا  یلاوع و  یلـصا  هّداج  ود  لصاف  ّدـح  نیب  هاـچ  ّتیعقوم 
.تسا هدش  هنامز  راثآ  وحم  ثادحإلادیدج ، ياه  نامتخاس  مکارت  رد  دراد و  ياج  عیقب  ناتسربق  یلِبق 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 427 

http://www.ghaemiyeh.com


406 ص :

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 428 

http://www.ghaemiyeh.com


407 ص :

نهعلا هاچ  متشه ؛ لصف 

هناگتفه ياه  هاـچ  هلمج  زا  ار  نآ  ناسانـش  هنیدـم  تسا (1) و  هدـناوخ  نون  اه و  نوکـس  نیع و  رـسک  هب  ار  نآ  ظّفلت  يداـبآزوریف 
: تسا هدوب  يروضح  اجنآ  رد  ار  ربمایپ  هک  دنا  هتسناد  هنیدم 

سفنأ یه  لب  ردلاک  هموظنم  هعبس  هنیدملاب  هط  رابآ 

رثوت یه  ءاح  رئب  همور  سرغ و  هعاضب  و  هصب ؟؟؟ سیرأ  ّنهع 

.تسا ثنوم  رئب »  » اریز تسا ؛ هدمآ  يرعش  ترورض  يارب  هعبس »  » هملک رعش ، نیا  رد  يروآدای :  (2)

: دینک هّجوت  یندم  خّروم  یغارم » نیز   » زا زین  ریز  هدورس  هب 

نهعلا عم  ءاح  رئب  لبق  هصب  اذک  هعاضب  همور و  سرغ  سیرأ و 

هب هک  هتـسناد  هیلاع  ياه  ناتـسامرخ  زا  یغاب  نایم  رد  فورعم  یهاچ  ار  نهع »  » هاچ ترجه ، متـشه  هدـس  همین  رد  يدابآزوریف   (3)
هفئاط لزانم  يراگزور  ناقّقحم ، رگید  هدیقع 

ص 45 هباط ، ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - 1
.ناوضر ساّبع  زا  - 2

.رساجلا دمح  یقرواپ  ص 65 و  ءافولا ،» هصالخ  ، » يدوهمس - 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 429 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_408_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_408_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_408_3
http://www.ghaemiyeh.com


408 ص :

.تسا هدوب  دیز » نبا  هّیماونب   » راصنا

شزرا هب  ینانیمطا  يدوهمـس  دـنا و  هدرک  دـیدرت  دـشاب ، یخیرات  ّتیعقوم  زا  رادروخرب  روبزم ، هاـچ  هک  نیا  رد  راّـجن  نبا  يرطم و 
نآ زا  ربمایپ  هک  یهاچ  ناونع  هب  نهع  هاچ  هب  مدرم ، هک  تسا  هدرک  هدـهاشم  دوخ ، نامز  رد  يو  .دهد (1)  یمن  ناشن  نآ  یخیرات 
نیا راـنک  زا  دـیدرت  اـب  دوخ  ياـه  هتـشون  رد  یلو  دـنیوج ؛ یم  كّربت  هتـشاد ، شراـنک  رد  يروضح  هتفرگ و  وضو  هدیـشون و  یبآ 

.تسا هتشذگ  عوضوم 

رد میناوت  یم  رضاح  لاح  رد  .تسا  هدشن  رهش  هعسوت  وحم  .ق ) .ه   1398  ) نونکات دراد ، رارق  هنیدم  رهش  زا  جراخ  نوچ  روبزم  هاچ 
دودح هاچ  رطق  .مینک  رادید  هاچ  نیا  زا  دراد ، ترهش  هّیردبلا  دالب  هب  هک  يا  هقطنم  ناحطب و  يداو  یبونج  ترواجم  یقرـش  تمس 

.تسا رتم  شقمع 16  نآ ، لوح  ِنازرواشک  هتفگ  هب  رتم و   3

شدودح نونکا  .دنا  هدومن  ماع  فقو  ار  شا  هدنریگرب  رد  ِغاب  هاچ و  یجنزرب ، نادناخ  هک  دیآ  یمرب  نینچ  هنیدـم  یفاقوا  دانـسا  زا 
هعیطقلا دـالب  هب  بوـنج  زا  يرغلاـهریقن و  دـالب  هب  قرـشم  زا  همعاـن و  دـالب  هب  لامـش  زا  رکاـش و  میهاربا  دـالب  هـب  برغم  بناـج  زا 

.تسا هدش  صّخشم 

ریبعت اـب  ار  نآ  ییاـیفارغج  ّتیعقوم  هنیدـم ، يالـضف  تسا و  هدـنام  هتخانـشان  نارئاز ، اـه و  یندـم  يارب  هاـچ  نیا  یخیراـت  ّتیعقوم 
.دنناسانش (2) یم  نهعلادالب » »

ص 978 ءزج 3 ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  ءافو  - 1
.نوراه دّمحم  مالّسلادبع  مامتها : ص 177 ، ج 4 ، هغّللا ، ُسییاقم  مجعم  سراف ، نبا  کن : نهع »  » هژاو هرابرد  - 2
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410 ص :

کلام نب  سنا  بوّیاوبا ، هاچ  مهن ؛ لصف 

.ق .ه  لاس 1353  ات  هاچ  یخیرات  راثآ  .تسا  هتشاد  رارق  تسا ، فورعم  هّیمور  هلحم  هب  هک  عیقب  ناتـسربق  یقرـش  لامـش  رد  هاچ  نیا 
ناهنپ اه  هدید  زا  نآ  ّتیعقوم  رهش ، شرتسگ  هنیدم و  راصح  یبارخ  زا  دعب  دوب و  دوجوم  يولع  فارـشا  تافوقوم  زا  یغاب  نایم  رد 

.دش

«، يرکبلا  » یلو تسا ؛ هتـشاد  ياج  درف  نیا  هناخ  رانک  رد  هک  تسا  هدرک  دای  کـلام ، نب  سنا  هاـچ  ناونع  هب  هاـچ  نیا  زا  يدوهمس 
هب هاچ  نیا  .تسا (1)  هداد  رارق  فیـصوت  دروم  بویأ » یبأ  رئب  هیحان   » ناونع هب  ار  نآ  هتـسناد و  عیقب  ترواجم  رد  ار  بّویاوبا  هاـچ 

: تسا هدوب  ناناملسم  هّجوت  دروم  تسا ، هدرک  تبث  کلام  نب  سنا  زا  يرهز  زا  لقن  هب  يراخب  ماما  هک  یثیدح  دانتسا 

راد یف  یتلا  رئبلا  نم  ءاـمب  اـُهنَبل  بیـش  و  کـلام - نب  سنأ  راد  وه  و  نجاد - هاـش  هَّللا  لوسرل  تبلح  ُّهنأ  کـلام  نب  سنأ  ینثّدـح  »
(2) هیف .»...  نع  حدقلا  عزن  اذإ  یتح  هنم ، برشف  حدقلا  هَّللا  لوسر  یطعأف  سنأ ،

ص 265 لّوألا ، ءزج  مجعتسا ، ام  مجعم  - 1
هدام دنفـسوگ  دوب ، يو  هناخ  رد  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  دنک : یم  لقن  هنع  هللا  یـضر  کلام  نب  سنا  - » 2

زا دندیشکرس ، هک  نیا  زا  سپ  ار  ریش  ناویل  ربمایپ  .دوزفا  دوب ، دوخ  لزنم  رد  هک  یهاچ  بآ  اب  ار  نآ  ریش  دیشود و  يو  يارب  ار  يا 
حتف ینالقـسع ، رجح  نبا  کـن : نینچمه  .هاـقاسم  باـتک : زا  هـعرازملاو ، ثرحلا  باـتک  حیحـص ، .دـندرک » رود  ناـشکرابم  ناـهد 

رابخاب افولا  ءافو  يدوهمـس ، نینچمه : ص 252 و  هرونملا ، هنیدـملا  راثآ  يراصنألا ، سوّدـقلادبع  زین : . 31 ص 30 / ج 5 ، يرابلا ،
951 ص 950 / ءزج 3 ، یفطصملاراد ،
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411 ص :

ربق ترواجم  رد  هک  مراضح » هاچ   » مان هب  ار  سنا  هاچ  .ق  .ه   1325 ياه 1318 ق / لاس  هنیدم  زا  رادید  نمض  اشاپ ، تعفر  هنافّسأتم 
تریاغم تسا ، هدمآ  عیقب  قرش  رد  بّویاوبا  هاچ  هراب  رد  هچنآ  اب  رما  نیا  .تسا (1)  هدرک  رکذ  هتشاد ، ياج  بلطملادبع  نب  هَّللادبع 

هـشقن کن : .تسا  کلام  نب  سنا  ای  بّویاوبا  هب  نآ  باستنا  روکذـم و  هاچ  یعقاو  نییعت  رد  ءارآ  ّتتـشت  رگناشن  لاـح  ره  هب  داد و 
هحفص 336

ءزج 1 ص 428 ، نیمرحلا ، هآرم  - 1
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هنیدم رباقم  مراهچ / باتک 

هنیدم رباقم  مراهچ : باتک 

راثآ هنیرید و  عیقب ، لّوا  لصف 

هراشا
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تمدق هژاو و  فلا :

: هک هدرک  دانتسا  برع - بدا  سانش  هژاو  دمحا - نب  لیلخ  هیرظن  هب  سراف  نبا 

هتفریذپ يدابآزوریف  ار  فیرعت  نیا   (1) هنیدملاب .» هَقرَعلا  عیقب  یَّمس  هب  یَّتش و  ٍبورـض  نم  رجـش  ُحورأ  عضوَم  ضرألا  نم  عیقبلا : »
: هک هتشاگن  یتش » بورض  نم  رجشلا  مورا  هیف  ناکم  لک  : » ار نآ  ص 61  هباط ،» ملاعم  هباطملا  مناغملا   » باتک رد  یلو   (2) تسا ؛

«. هنیدملا لهأ  هربقم  وه   » و جسوعلا » رابک  دقرغلا  و  دقرغلا ، یمس  هب  »

: عیقب اب  هطبار  رد  ار  دقرغ  برعلا » ناسل   » رد روظنم  نبا 

.تسا هتسناد   (3) عضوملل » ًامزال  مسالا  یقبو  بهذف  كانه  تبنی  ناک  كوش  هل  رجش  »

: هک هدرک  دانتسا  ُّیعَمْصألا  هتفگ  هب  يرکب 

(4) كانه .» تبنی  ناک  رجش  دقرغلا : دقرغلا و  عیقب  یّمسُم  هب  نوعظم و  نب  نامثع  نفد  نیح  عضوملا ، اذه  یف  ٌتادقرغ  تعطق  »

مجعم .دـش » هدـیمان  هنیدـم  دـقرغلا  عیقب  رظن  نیا  زا  .دـنک  یم  وـمن  دـشر و  نآ  رد  نوگاـنوگ  ناـتخرد  هک  تسا  ییاـج  عـیقب ؛ - » 1
.نوراه دمحم  مالّسلادبع  مامتها : ص 281 ، ج 1 ، هغّللا ، ُسییاقم 

.نیعلا باب  ءابلا ، طیحملا ، سوماقلا  - 2
« .دیدرگ اجنآ  مزالم  نآ  مان  تفر و  نایم  زا  تخرد  هک  دییور  یم  لحم  نآ  رد  يرادراخ  تخرد  - » 3

.م هرهاق 1945  اقّسلا ، یفطصم  مامتها : هب  ص 265 ، ءزج 1 ، عضاوملاو ، دالبلا  ءامسا  نم  مجعتسا  ام  مجعم  - 4
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: دنا هتفگ  برع  تغل  عبانم  رد  دوجوم  فیراعت  زا  يدنب  عمج  کی  اب  عیقب ، هّدام  هّیمالسإلا ،» فراعملا  هرئاد   » ناّفلؤم

يومح (3) و توقای  يرشخمز (2) و   (1) عفترم .» توتلا  رجش  نم  عونب  هاطغم  لصألا  یف  تناک  ضرأ  یلع  لّدی  مسالا  اذه  عیقب : »
.دنراد رظن  قافّتا  تسا ، هنیدم  نادنورهش  ناتسروگ  مان  دقرغلا » عیقب   » هک نیا  هب   (4) یسلدنا ، يرکب 

یخیرات دانسا  دنا  هتـسناوتن  سانـش  هنیدم  ناگدنهوژپ  ددرگ و  یم  زاب  ّتیلهاج  رـصع  رد  کیرات  یخیرات  هب  ناتـسروگ  نیا  تمدق 
دنا هتفای   (5) یـضایب » نامعن  نبورمع   » موظنم هیثرم  رد  ار  دقرغ  عیقب  هژاو  ود  راب  نیتسخن  مه  دیاش  .دنهد  هئارا  ام  هب  ار  تمدـق  نیا 

.تسا هاتوک  يدای  برثی ، هقطنم  تفاب  رد  نآ  تلاصا  تمدق و  زا  هک 

و یضایب » نامعن  نبورمع   » تدایس هب  جرزخ  هفئاط  ود  ياهدربن  زا  ّتیلهاج  ینالوط  ياه  لاس  رد  برع  خیرات  حرش  نمـض  ریثا  نبا 
اهدربن زا  یکی  فصو  نمـض  نامعن  نبورمع  اهارجام  نیا  رد  .تسا (6)  هدرک  اهدای  یّلهشألا » كامِس  نب  ْریَـضُح   » تسایر هب  سوا 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  نآ  يدابآزوریف  هک  تسا  هدورس  يراعشا 

ِدُدؤُّسلاب يدُّرفت  ِءانعلا  َنم  ِدَّوَسُم و  ریغ  ُتْدُسف  ُرایدلا  ِتّسلَخ 

ِدَقرغلا عیقب  یلإ  قیقعلا  نیب  ِهطِغ  یف  مُُهتْدِهَع  َنیّذلا  َنیأ 

(7)

.ناتستوت .دوب » هدیشوپ  توت  تخرد  عون  کی  اب  هک  هدوب  ینیمزرس  مان  لصا  رد  عیقب ؛ - » 1
پاچ 2 هّیوضترملا ، هبتکم  .ق  .ه   1357 فجن ، پاچ  ص 10 ، هایملا ، هنکمألا و  لابجلا و  - 2

ص 473 ج 1 ، نادلبلا ، مجعم  - 3
ص 265 ءزج 1 ، مجعتسا ، ام  مجعم  - 4

.هضایب ونب  کن : - 5
.م توریب 1982  رداص ، راد  پاچ : 679 و 681 ، صص 671 ، ج 1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 6

ص 61 هباطملا ، مناغملا  - 7
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رعش نیا  هراب  رد  هتشاد ، قیقد  هّجوت  تخانش و  یلهاج  يارعش  راعـشا  هب  هک  هسامحلا » ناوید   » بحاص .ق  .ه  ياّفوتم 226  مامتوبا » »
.تسا (1) هداد  تبسن  مَعثَخونب »  » زا يدرف  هب  ار  نآ  هتخادرپ و  رظن  راهظا  هب 

یناملسم هنیرید  ب :

، تیب لها  زا  يرایسب  نامز  رذگ  هب  دش و  ناناملـسم  ناتـسربق  اهنت  عیقب  ناملـسم ، هعماج  لیکـشت  هنیدم و  هب  نایّکم  ترجه  زا  سپ 
تفای و ینید  ّتیونعم  زا  رادروخرب  صاخ و  یتّیعقوم  لاونم ، نیدب  داد و  ياج  دوخ  هنیس  رد  ار  نیروهـشم  داّهز و  نیعبات ، هباحص ،

.دیدرگ مالسا  ملاع  رد  ناناملسم  رباقم  نیرت  سّدقم  هّکم » ءالعم   » ِناسب

لامعا و نآ  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دّمحم  هراومه  هک  تسا  ییاه  هتفگ  راتفر و  هب  دنتـسم  سّدقت ، نیا  ّتیمها 
: تسا هتشاد  یم  راهظا 

: دیوگ یم  حیحص »  » رد ملسم  . 1

: تفگ ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  بلطملا  نب  هَمَرْخَم  نب  سیق  نب  دّمحم 

دنک یم  هراشا  هشیاع  زا  ربمایپ  ياعد  نتم  هب  ملسم  هاگنآ  مهل .» رفغتـستف  عیقبلا  لها  یتأی  نا  كرمأی  کبر  نا   » هک دش  هتفگ  نم  هب 
: تفگ یم  داتسیا ، یم  عیقب  ناتسربق  ربارب  رد  نوچ  هک 

نإ انأ  و  نالجؤم ؟؟؟ ًادغ  نودعوت  ام  مکاتآ  نینمؤم و  موق  راد  مکیلع  مالّسلا  »

، لّوألا ءزج  یبرعلا ،» بدألا  خیرات  ، » ناملکورب کن : مامتوبا  هراب  رد  زین  .رصم  فراعملا ، راد  پاچ : هسامحلا ،» ناوید  ، » مامتوبا - 1
، یبرعلا بدألا  خـیرات  ، » فیـض یقوش  رتکد  زین : .راـّجنلا  میلحلادـبع  رتکد  یبرع : همجرت  .رـصم  فراـعملا ، راد  پاچ 3 ، ص 77 ،
: قیقحت نُویُعلا ،» حْرَس  ، » يرـصم هتابن  نبا  نینچمه : پاچ 6 . رـصم ، فراعملا  راد  پاچ : ص 268 ، دلج 3 ، لّوألا ،» یساّبعلا  رصعلا 
«، باـسنألا ، » یناعمـس کـن : هضاـیب » ونب   » هراـب رد  .یبرعلا  رکفلاراد  هرهاـق : .م  پاـچ 1964  ص 324 ، میهاربا ، لـضفلاوبا  دّـمحم 

ّبل ، » یطویـس کن : یمعثخلا »  » و معثخ »  » هراب رد  و  ص 131 . ج 3 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  زین : .تویلجرم  پاچ  یـضایبلا ،
.ینثملا هبتکم  تسفا : ایلاتیا ، پاچ  بابّللا ،»
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: تسا هتفگ  روکذم  ثیدح  لیذ  رد  يوون  ماما   (1) .نوقحال » مکب  هَّللاءاش 

: درک دیکأت  ربمایپ  اریز   (2) مهیلع ؛» محرتلا  مهل و  ءاعدلا  اهلهأ و  یلع  مالسلا  هرایزلا و  بابحتسإل  لیلد  ثیدحلا  اذه  یف  «و 

زا ار  یلّصفم  ثیدح  یئاسن  .دهن (3) 2 . یم  هّحص  عیقبلا » روبق  هرایز  هلیـضف   » هب يوون  يور : نیا  زا  دقرغلا .» عیقب  لهأل  رفغا  مهّللا  »
: تسا هدرک  مالعا  نآ  رد  ربمایپ  ًالّوا  هک  تسا  هدرک  تبث  هشیاع  ربمایپ : رسمه 

: ای و  مهل » رفغتساف  عیقبلا  یتآ  نا  ینرما  »

« .مهیلع یّلصأل  عیقبلا  لهأ  یلإ  تثعب  ّینإ  »

: تفگ داتسیا و  عیقب  ناتسروگ  ربارب  رد  راوگرزب  نآ  هک  هدرک  هراشا  ربمایپ  ياعد  هب  هاگنآ 

.3 (4) نوقحال .» مکب  هَّللاءاش  ْنإ  ّانإ  نیرخأتسملا و  اّنم و  نیمدقتسملا  هَّللا  محری  نیملسملا  نینمؤملا و  نم  رایدلا  لهأ  یلع  مالسلا  »
: تسا هتفگ  هشیاع  زا  لقن  هب  هجام  نبا 

میهاوخ قحلم  امش  هب  زین  ام  هَّللاءاش  نا  دومرف و  اطع  دوب  هداد  هدعو  امش  هب  هک  هچنآ  دنوادخ  نانمؤم ، نطوم  يا  امش  رب  مالـس  - » 1
«. اهلهأل ءاعدلا  روبقلا و  لوخد  دنع  لاقی  ام   » باب .يوون  ماما  حرش  ، 8 ءزج 7 / ص 40 ، ج 4 ، زئانجلا ، باتک  ملسم ، حیحص  .دش »

رب نداتـسرف  تمحر  ندرک و  اعد  نآ و  رد  ناگتفخ  رب  ندرک  مالـس  اهربق و  تراـیز  نتـسناد  بحتـسم  لـیلد  ثیدـح ، نیا  رد  - » 2
« .تسا نانآ  حاورا 

«. ینالطسق يراسلا  داشرا  : » باتک هیشاح  ، 311 صص 306 ، ج 4 ، ملسم ، مامإلا  حیحص  حرش  - 3
امـش هب  زین  ام  هَّللاءاش  نا  دزربمایب و  ار  امـش  کیدزن  رود و  ناگتفر  دـنوادخ  .ناناملـسم  ناـنمؤم و  زا  راـید  ناـبحاص  رب  مالـس  - » 4

.نینمؤملل رافغتسإلاب  رمألا  باب : زئانجلا ، باتک  لیذ  توریب ، هّیملعلا ، هبتکملا  پاچ : ص 91 ، ءزج 4 ، ننس ،» « » .دش میهاوخ  قحلم 
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مُهرْجأ و اْنمِرْحت  مهّللا ال  .نوقحال  مکب  ّانإ  ٌطرف و  انل  متنأ  نینمؤم  موق  راد  مکیلع  مالسلا  لاقف : عیقبلاب  َوُه  اذإَف  ّیبنلا ) ِینْعَت   ) ُُهتْدَقَف »
دبع داؤف  دـمحم  مامتها  هب  ، 424 ج 1 ، ثیدح 55 ، باب 16 ، زئانجلا ، باتک  أـطوملا »  » رد سنا  نب  کـلام  . 4 (1) مُهدـعب .» اَّنتِفت  ال 

.یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  پاچ  یقابلا ،

لیذ  (3) يربکلا » تاقبطلا   » رد دعس  نبا  . 5 (2) مهیلع .» یّلصأل  عیقبلا  لهأ  یلإ  ُْتثُِعب  ّینإ  : » هک هدرک  دانتـسا  ربمایپ  هتفگ  هب  هشیاع 
يدنس هشیاع ، تیاور  هب  دانتسا  نمض  ءادهشلا ، هلهأل و  هرافغتسا  عیقبلا و  یلإ  ملـس  هلآو و  هیلع  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  جورخ  رکذ  »

: هک هدرک  تبث  ربمایپ  مداخ  هبهیوم ، وبا  زا  ار 

یعم قلطن  ام  عیقبلا  لهأل  رفغتـسا  نأ  ترمأ  دق  ّینإ  هبهیوم ! ابأ  ای  لیللا : فوج  نم  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لاق  »
عیقبلا و یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  جورخ  رکذ   » لـیذ  (4) .اًلیوط » هلهأل  رفغتـساف  عیقبلا  ءاـج  یتح  هعم  تجرخ  جرخف و 

: هک هدرک  تبث  ربمایپ - مداخ  هبهیوم - وبا  زا  ار  يدنس  هشیاع ، تیاور  هب  دانتسا  نمض  ءادهّشلا » هلهأل و  هرافغتسا 

نآ سپ  تسا - هدوـب  عـیقب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  دوـب - هدـیدن  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگربماـیپ  - » 1
اطع ار  اه  نآ  رجا  اهلا ! راب  دش ، میهاوخ  قحلم  امش  هب  ام  دیتفرگ و  شیپ  ام  زا  نانمؤم ، نطوم  يا  امـش  رب  مالـس  دندومرف : ترـضح 

: پاچ ص 493 ، ج 1 ، رباقملا ،» لخد  اذإ  اـمیف  ءاـج  اـم  ، » باب 36 زئانجلا ، باتک  ننـس ،» « » .هد رارق  ریـسم  ناـمه  رد  ار  اـم  اـمرف و 
.یقابلادبع داؤف  دّمحم  مامتها : هب  رکفلاراد ،

« .منک شیاین  نانآ  رب  ات  مدش  ثوعبم  عیقب  ناگتفخ  يارب  نم  - » 2
.توریب رداص ، راد  پاچ  ص 203 ، ج 2 ، - 3

رافغتـسا و عیقب  لها  يارب  هدرک  رما  ارم  راـگدرورپ  هبهیوم ، وبا  يا  دـندومرف : بش  همین  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  - » 4
بلط نآ  نانکاس  يارب  يدیدم  تّدم  .دندیـسر  عیقب  هب  هک  نیا  ات  مدـمآ  نوریب  ناشیا  هارمه  نم  دـش و  جراخ  سپ  میامن ، شزرمآ 
لوقی ام  : » باب 59 زئانجلا ، باتک  حیحصلا ،» عماجلا  ، » يذمرت باب 77 . باتک 20 ، ننس ،» ، » دوادوبا کن : نینچمه  .دندرک » ترفغم 

ص 408 و ص 375 ، ص 300 ، ج 2 : دنـسم ،» ، » لبنح نبدمحا  زین : .ساّبع  نبا  زا  لقن  هب  ثیدـح 1059  رباقملا ،» لخد  اذإ  لجرلا 
ص 252 ص 221 ، ص 111 ، ص 71 ، ص 360 و ج 6 : ص 353 ، ص 489 و ج 5 : ص 488 ، ج 3 :
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هنیدم هب  رفـس  رد  رباقم  ترایز  ترورـض  هب  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » رد قودص  خیـش  (1) و  عیقبلاب » نم  هراـیز   » لـیذ رد  ینیلک  . 6
.دنا هدرک  تبث  تیاور  تروص  هب  ار  یئاعد  نتم  دنا (2) و  هدرک  حیرصت 

تبث نینچ  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نبرفعج  ماما  نابز  زا  دنا ، هداد  تبـسن  ربمایپ  هب  ّتنـس  لها  عبانم  رد  هک  ار  یئاعد  نتم  قودص  خـیش 
: تسا هدرک 

«. نوقحال مکب  هَّللاءاش  نإ  ّانإ  نینمؤم و  موق  راید  نم  مکیلع  مالسلا  لاق : روبقلا  یلع  رم  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  «و 
(3)

یخیرات راثآ  تّیعقوم و  پ :

هراشا

رازه هدزناپ  زا  شیب  شتحاسم  تشاد و  رارق  هنیدم  راصح  زا  جراخ  يدامتم ، ياه  هدـس  رد  هک  لکـش  لیطتـسم  تسا  ینیمز  عیقب » »
لوط رد  هنیدـم  نایلاو  .دوبن  ناـشن  ماـن و  یب  هداـس و  نآ  رد  دوجوم  روبق  حّطـسم و  ینونک ، تروص  هب  ناتـسربق  نیا  .دوبن  ّعبرمرتم 

يرنه و ياه  هتشبن  گنس  اب  ار  ناتسربق  نیا  رد  نوفدم  روهشم و  نیعبات  ربمایپ و  نارای  نادنزرف و  نارسمه ، تیب ، لها  رباقم  خیرات ،
ینیرفآزاب و .دنتفرگ  یم  هدهعرب  ار  اهنآ  زا  تظافح  تسارح و  دندرک و  یم  صّخشم  نیمیس ، نیمث و  ياه  حیرض  میظع و  ياهانب 
، دنتـسه كّربتم  مالـسا ، بهاذـم  بلاغ  رظن  زا  هک  يروبق  اب  هطبار  رد  ّتنـس  نیا  .دوب  جـئار  یتّنـس  هراومه  راثآ ، نیا  اـه  يزاـسزاب 
اب سایق  رد  اه  نآ  ِنیئزت  شیارآ و  اه و  هّبق  اهانب و  نیا  فیک  مک و  هراومه  هّتبلا  .دوب  هدروآ  دوجو  هب  اـه  هقرف  نیب  يونعم  يدـنویپ 

.دوبن ناسکی  ینافرع  یمالک و  یهقف ، ياهزادنا  مشچ  زا  ناگمه  خساپ  یلو  تفرگ ؛ یم  رارق  شسرپ  دروم  ربمایپ  هریس »  » و ّتنس » »

طیارش دنتشاد و  توافتم  يدروخرب  روبق ، زارف  رب  يزاسانب  لصا  رد  یمالسا  بهاذم 

.ق .ه   1401 پاچ 3 ، بعصراد ، پاچ : جحلا ، باتک  ص 559 ، ج 4 ، یفاکلا ، نم  عورفلا  - 1
« عیقبلاب هّمئالا ...  روبق  هرایز   » لیذ .م  توریب 1981  بعصراد ، پاچ : ص 344 ، ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2

نا نانمؤم ، نطوم  يا  امـش  رب  مالـس  دـندومرف : یم  دـندرک ، یم  روبع  اهربق  نایم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هاگ  ره  - » 3
زین .م  توریب 1981  بعـص ، راد  پاچ  ص 114 ، ثیدح 32 ، هیقفلا ،» هرـضحی  نم ال  « » .دـش میهاوخ  قحلم  امـش  هب  زین  ام  هَّللا  ءاش 

ص 229 ج 3 ، زئانجلا ، باتک  یفاکلا ،» نم  عورفلا  ، » یفاک کن :
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نآ هنایم  ّدـح  نتفای  ًالوا  ور  نیا  زا  .داهن  یم  یناوارف  ریثأت  ءارآ ، هوحن  رد  اـه ، تموکح  هجدوب  نئازخ و  مدرم و  یهاـگآ  تشیعم و 
.تفای تسد  صن  قباطم  يا  هجیتن  هب  ناوت  یمن  اهنآ  يدنب  عمج  رد  ًایناث  .تسین و  نکمم  یمالسا  ياه  هدس  رد  ءارآ 

 ... اه و هیبتک  اه ، هّبق  راثآ ، زا  يا  هعومجم  هک  یخیرات - دنور  رد  عیقب  رهاظ  هب  لاح  ره  هب 

.مینکفا یم  يرظن  دنا ، هداد  اه  یهاوگ  نآ  هب  سانش  هنیدم  نارئاز  ناحاّیس و  ناخّروم و  تسا و  هدوب 

ار زورما  هناریو  ات  مینک ؛ یم  نایب  تیافک  ّدح  هب  ار  نآ  زا  یلمجم  اذل  درادن ؛ تبسانم  مالک  راصتخا  تیاعر  اب  اه  یهاوگ  همه  هئارا 
: میهد قیبطت  عیقب  هتشذگ  راثآ  اب 

: دسیون یم  هدومن ، هراشا  عیقب  ناتسربق  رد  تیب  لها  هربقم  هب  .ق  .ه  ياّفوتم 345  يدوعسم » نیسح  نب  یلع  نسحلاوبا  . » 1

اذه ممرلا  ییحم  ممأل و  ادیبم  هَّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  اهیلع : بوتکم  هماخر  عیقبلا  نم  عضوملا  اذه  یف  مهروبق  یلع  «و 
نب ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  بلاط و  یبأ  ّیلع  نب  نسحلا  ربق  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  ربق 

نرق 4 هنیدم  فصو  نمـض  یناسملت  رکب  یبا  نب  دمحم  . 2 (1) .مهنع » هَّللا  یـضر  دمحم  نب  رفعج  ّیلع و  نب  دـمحم  بلاط و  یبا 
: تسا هتفگ  دقرغلا » عیقب   » هراب رد  يرجه ،

اًلیلق هیلإ  عفترت  بردلا  نم  تجرخ  اذإ  کنیمی  نع  ّیلع  نب  نسحلا  ربق  «و 

، میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  تسا : هدش  هتـشون  نیچ  نآ  يور  هک  دراد  رارق  یگنـس  عیقب ، زا  عضوم  نیا  رد  نانآ  ياهربق  يور  رب  - » 1
هدیـس هَّللا ، لوسر  رتخد  همطاف  .ار  هاگمارآ  نیا  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  هدننک  هدنز  اه و  تلم  هدننک  دوبان  دنوادخ  ساپـس  دمح و 

« .تسا مالسلا  مهیلع  دمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  بلاط و  یبا  یلع  دنزرف  نسح  هاگمارآ  نیملاعلا و  ءاسن 
ص 311، صاوخلاهرکذت ،» ، » .ق .ه  ياّفوتم 654  يزوج  نبا  طبس  کن : نینچمه  ص 288 . ج 2 ، رهوجلا ، نداعم  بهّذلا و  جورم 

.يدقاو زا  لقن  هب  .م  توریب 1981  پاچ 
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راّجن نب  دومحم  نب  دّمحم  ظفاح  . 3 (1) .هنع » اهنع و  هَّللا  یـضر  همطاف  هّمأ  بنج  یلإ  نفد  ّیلع  نب  نسحلا  ربق  اذـه  بوتکم : هیلع 
: دسیون یم  هلمج  زا  هداد ، ربخ  عیقب  ياهانب  اه و  هّبق  زا  يرجه  هدس 6  رخاوا  رد  عیقب  رباقم  فصو  نمض  .ق  .ه  ياّفوتم 643 

(2) نیعمجأ .» مهنع  هَّللا  یـضر  هرایزلل  موی  ّلک  یف  امهدـحأ  حـتفی  ناباب  اـهیلع  عیقبلا و  لّوأ  یف  ءاـنبلا  همیدـق  هیلاـع  هریبک  هّبق  یف  »
: دسیون یم  هدرک ، دای  دوب ، هدمآ  تسد  هب  يروگ  يراّفح  نایرج  رد  هک  یحول  زا  سپس 

«. هَّللا لوسر  تنب  همطاف  ربق  اذه  بوتکم : حول  هیلع  »

میهاربا و ربق  رب  هتـشارفارب  دبنگ  هدش و  انب  رفعج » نب  هَّللادبع   » و بلاط » یبا  نب  لیقع   » ياهرازمزارفرب هک  عیقب  لّوادبنگ  زا  نینچمه 
.دنک یم  علّطم  ار  ام  دسا و ...  تنب  همطاف  دقرم  يانب 

هک دوخ  همانرفس  رد  تشامگ ، تّمه  مالـسا  ناهج  تحایـس  هب  .ق  .ه   581 ياه 578 / لاـس  رد  هک  .ق  .ه  ياّفوتم 614  ریبج  نبا  . 4
اهدانتـسا نآ  هب  رـضاح  باتک  رد  هک  هدرک  اهدای  يرجه  هدس 6  هنیدم  رهش  زا  دش ، روهـشم   (3) ریبج » نبا  هلحر   » ناونع هب  اهدـعب 

.میا هدرک 

زا جراخ  هنیدم و  قرش  رد  ار  دقرغلا  عیقب  تسا : هدرک  هئارا  یعماج  ًاتبسن  فیصوت  نآ ، راثآ  ّتیعقوم و  عیقب و  ناتـسربق  هراب  رد  يو 
عیقب باب  هب  هک  یهار  رواجم  رهش ، راصح 

، هاگمارآ نیا  تسا : هدـش  هتـشون  نآ  يور  دراد و  رارق  الاب  فرط  هب  یمک  ریـسم ، تسار  تمـس  رد  یلع  نب  نسح  هاگمارآ  - »... 1
اهمظع و هَّللا و  اهفّرـش  هَّکم  فصو  : » کن .تسا » هدـیدرگ  نفد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرداـم  راـنک  رد  هک  تسا  یلع  دـنزرف  نسح 
یطخ 404 هخـسن  ساسا  رب  رـساجلا ، دمح  مامتها  هب  هلوح ، ام  كرابملا  .سّدقملا » تیب  فصو  هَّللا و  اهمّرک  هبّیطلا  هنیدملا  فصو 

قرو 50 کن : زین  .ق و  .ه  هّجحلاوذ 1393  هدعقلاوذ ، ، 6 هرامش 5 / ضایر ، برعلاهّلجم ،»  » رد جردنم  ایناپسا ، لایروکسا ،
زا مدرم  ترایز  يارب  هنازور  ود ، نآ  زا  یکی  تسا ؛ رد  ود  ياراد  درادرارق و  یمیدق  عفترمو و  گرزب  دـبنگ  عیقب ، يادـتبا  رد  - » 2

هخـسن ساسا  رب  لامج ، دمحم  حـلاص  مامتها : هب  ص 153 ، لوسرلا ،» هنیدـم  راـبخا   » رد .ددرگ » یم  هدوشگ  هللا  مهمحر  عـیقب  لـها 
.ق .ه   1366 هّکم : پاچ  .ق ، .ه  خاسنتسا 975  .ق  .ه  یّطخ 1217 

.توریب راد  رداص ، راد  .م ،  1964 توریب ، پاچ  - 3
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: دسیون یم  هاگنآ  هدرک و  دای  دوب ، هدش  هتخاس  سنا  نب  کلام  ربق  زارف  رب  هک  يدبنگ  انب و  زا  .تسا  هتسناد  هدوب ، روهشم 

تسا و هتـشاد  رارق   (1) ءاضیب » هّبق  هیلع  مّلـسو ،- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - نبا  میهاربا  هرهاّطلا  هلالّـسلا  ربق  : » کـلام ربق  لـباقم 
.هنع هللا  یضر  راّیط  رفعج  نب  هَّللادبع  هنع و  هللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  لیقع  ربق  هئازإب  باّطخلا و  نب  رمعل  نبا  هبرت  اهنم  نیمیلا  یلع  »
هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا - دالوأ  نم  هثالث  اهیف  هریغص  هضور  اهئازإب  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا - جاوزأ  اهیف  هضور  مهئازإب  و 

هبرقم یلع  ءاوهلا  یف  هعفترم  هّبق  یه  امهنع و  هَّللا  یـضر  ّیلع  نب  نسحلا  بلّطملادـبع و  نبا  ساـّبعلا  هضور  اـهیلی  و  مّلـسو - هلآو ] ]
نع ناـعفترم  اـمهاربق  اـمهنع و  هَّللا  یـضر  ساـّبعلا  یلجر  یلإ  نسحلا  سأر  و  هنم ، جراـخلا  نیمی  نع  روکذـملا و  عـیقبلا  باـب  نم 

رظنم و لمجأ  هفص و  عدبأ  یلع  هریماسمب  هبکوکم  ْرفُّصلا و  حئافصب  هعّصرم  قاصلا ، عَدبأ  هقصلم  حاولأب  نایّـشغم  ناعـستم  ضرألا 
لوسرلا تنب  همطافل  بسنی  تیب  هّیـسابعلا  هّبقلا  هذه  یلی  و  مّلـسو .- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - نبا  میهاربإ  ربق  لکـشلا  اذه  یلع 

هنبا همطاف  دهشم  هنم  هبرقم  یلع  هرصتخم و  هریغص  هّبق  هیلع  نامثع و  ربق  عیقبلا  رخآ  یف  نْزُحلا و  تیبب  فرعی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
« .اهینب نع  اهنع و  هَّللا  یضر  یلع  ّمأ  دسأ 

نیعمجأ مهنع  هَّللا  یضر  راصنألا : نیرجاهملا و  هباحصلا  نم  مظعألا  روهمجلا  نفدم  ّهنأل  یـصحت  نأ  نم  رثکأ  عیقبلا  اذه  دهاشم  و 
(2) اهینب .» نع  اهنع و  هَّللا  یضر  دسأ  تنب  همطافک  دحأ  ربق  ّمض  ام  بوتکم : هروکذملا  همطاف  ربق  یلع  و 

« .دراد رارق  يدیفس  دبنگ  نآ  زارف  رب  هک  ربمایپ ، دنزرف  میهاربا ، تشرس  كاپ  هاگمارآ  - » 1
زا ربمایپ  نارای  مظعا  تمـسق  نفدـم  اـجنآ  اریز  دـنا ؛ شرامـش  رـصح و  زا  جراـخ  هک  يروط  هب  دنرایـسب ؛ عیقب  ياـه  هاـگمارآ  - » 2

اهیلع همطاـف  ربق  عیقب  رد  دوجوم  ربـق  نیرتـمهم  تسا : هدـش  هتـشون  همطاـف  هاـگمارآ  يور  رب  .تسا  هللا  مهمحر  راـصنا  نیرجاـهم و 
« .تسا وا  نادنزرف  مالسلا و 
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هدرک فیصوت  ار  رهش  نیا  هدرک و  رفـس  هنیدم  هب  هّکم  ترایز  دصق  هب  .ق  .ه  لاس 726  رد  .ق  .ه   779 ياّفوتم 770 / هطوطب  نبا  . 5
: تسا هتفگ  نینچ  عیقب ، ناتسربق  ياهانب  هراب  رد  يو  .تسا 

: ربمغیپ دـنمجرا  دـنزرف  ربق  نآ  ولج  رد  دراد و  مه  يرـصتخم  دـبنگ  هک  تسا  سنا  نب  کـلام  هَّللادـبعوبا  ربق  هّیفـص ، ربق  يوربور  »
و همحـش - یبا  هب  فورعم  باّطخ - نب  رمع  نب  نمحّرلادبع  تبرت  نآ ، تسار  فرط  رد  دراد و  يدیپس  دبنگ  هک  هدش  عقاو  میهاربا 

روبق دـنیوگ  یم  هک  تسا  يا  هربقم  روبق ، نیا  تاذاحم  رد  تسا و  عقاو  رفعج  نب  هَّللادـبع  بلاط و  یبا  نب  لیقع  روبق  نآ ، يذاـحم 
دـنلب و دـبنگ  هک  تسا  یلع  نب  نسح  ربـمغیپ و  يوـمع  ساـّبع  نآ  زا  يرگید  هربـقم  نآ ، زا  سپ  دراد و  رارق  نآ  رد  ربـمغیپ  ناـنز 
گرزب و ربق ، ود  ره  دراد و  رارق  ساّبع  ياپ  نیئاپ  رد  نسح  ربق  هدش و  عقاو  عیقب  هزاورد  ِتسار  تسد  رد  هربقم  نیا  .دراد  یمکحم 

عیصرت گنردرز  تاحفص  هلیسو  هب  تراهم  ياهتنم  اب  هک  ییاه  گنس  هتخت  ار  اهنآ  يور  دشاب و  یم  رتالاب  نیمز  حطس  زا  يرادقم 
ردام دـسا  تنب  همطاف  ربق  دراد و  یگرزب  دـبنگ  هک  تسا  عقاو  ناّفع  نب  نامثع  ربق  عیقب ، ناتـسربق  ياهتنا  رد  .تسا  هدـناشوپ  هدـش ،

.ق .ه  لاس 872  رد  .ق  .ه  ياّفوتم 911  يدوهمس » دمحا  نب  یلع  نیّدلارون  . » 6 (1) تسا .» نآ  یکیدزن  رد  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

.دنیزگ تماقا  لحر  اجنآ  رد  ات  درک  كرت  هنیدم  يوس  هب  ار  هرهاق 

يداتسا هب  ترجه ، نرق 9  رد  ار  هنیدـم  رهـش  تسا و  یفطـصملاراد » رابخاب  افولا  ءافو   » هناققحم روهـشم و  باتک  ّفلؤم  يدوهمس 
ار دوخ  ینیع  تادـهاشم  يو  باتک  نیا  رد  .تسا  هداد  رارق  ام  سرتسد  رد  صوصخ  نیا  رد  یعماج  تاعالّطا  هدرک و  فصو  مامت 
اب لقتـسم  یلـصف  لیذ  عیقب ، ناتـسربق  روهـشم  رباقم  رب  هدش  هتخاس  ياهانب  صوصخ  رد  هنیدم  ناخّروم  ءارآ  یـسررب  دقن و  اب  مأوت 

: دسیون یم  يدوهمس  .تسا  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  عیقبلاب » مویلا  هفورعملا  دهاشملا  نایب  »

نب لیقعل  بوسنملا  دهشملا  دهشم ...  اهنم  دهاشم : اهیلع  ینتبا  دق  ».. 

.ش پاچ 1337  یسراف ، همجرت  صص 113 و 114 ؛ هطوطب ، نبا  همانرفس  - 1
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هریبک یه  و  راّجنلا : نبا  لاق  .ءاوهلا  یف  هخماـش  هّبق  مهیلع  و  ّیلع ...  نب  نسحلا  و  ساـبعلا ...  يوحت  نینمؤملا  تاـهّمأ  بلاـط و  یبأ 
ساّبعلا ربق  یضتسملا ء و  نب  دمحأ  رصانلا  هفیلخلا  اهانب  يرطملا : لاق  .موی و  ّلک  یف  امهدحأ  حتفی  ناباب  اهیلع  ءانبلا و  همیدق  هیلاع 

عدبأ یلع  ریماسمب  هبکوکم  رفُّصلا  حئافصب  هحفصم  قاصلا  َعدبأ  هقصلم  حاولأب  نایَّشغم  ناعـسّتم  ضرألا  نم  ناعفترم  نسحلا  ربق  و 
: دیوگ یم  هّیفص  ربق  يانب  هراب  رد  (1) و  رظنم »...  لمجأ  هفص و 

«. هیلع هّبق  هراجح  نم  ءانب  وه  «و 

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  نافع  نب  نامثع  ربق  يانب  و 

يدـحا و هنـس  یف  بویا  نب  فسوی  نیدـلا  حالـص  دیعـسلا  ناطلـسلا  ءارما  دـحا  یحلاصلا  نانـس  نب  هماسا  اهانتبا  هیلاـع  هبق  هیلع  «و 
هّکم و هّدـج و  هّیردنکـسا و  هب  لوبناتـسا  زاقفق و  زا  .ق  .ه   1303 ياه 1302 / لاس  هنایم  رد  یناهارف  نیـسح  ازریم  . 7 (2) هئامتس .»

.تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  یناهارف » نیسح  ازریم  همانرفس   » ناونع تحت  ار  شترفاسم  حرش  هتفر و  هنیدم 

تالمح شوختسد  شراثآ  یمیدق و  ّتیعقوم  هک  ماّیا  نآ  ِعیقب  ناتسربق  هراب  رد  يو 

نینچ مه  .تسا  ربماـیپ  نارـسمه  بلاـطوبا و  دـنزرف  لـیقع  هب  بوسنم  هاـگمارآ  هلمج  زا  دـش ؛ هتخاـس  نآ  رد  ییاـه  هاـگمارآ  - » 1
هک تسا  رد  ود  ياراد  یمیدق ، عفترم و  دبنگ  نیا  دیوگ : راجن  نبا  .دراد  رارق  يدنلب  دـبنگ  نآ  يور  رب  هک  نسح  سابع و  هاگمارآ 

 .... دـش هتخاـس  یـضتسما  نب  دـمحا  رـصانلا  هفیلخ  طـسوت  دـبنگ  نیا  : » دـیوگ يرطم  دوش »...  یم  هدوشگ  هنازور  ود ، نآ  زا  یکی 
هدش هدنابسچ  رگیدمه  هب  وحن  نیرتهب  هب  هک  ییاه  بوچ  هتخت  زا  هدیشوپ  دنا و  نیمز  زا  رت  عفترم  عیـسو و  نسح  سابع و  هاگمارآ 

، موس ءزج  ، 919 صـص 916 - افولاءافو ، کن : .دنا » هدش  یبوکخیم  یبلاج  زرط  هب  ییاه  خیم  اب  هک  تسا  یـسم  ياه  هیال  ياراد  و 
.ق .ه   1393 توریب ، دیمحلادبع ، نیّدلا  ییحم  دّمحم  مامتها :

نب فسوی  نیدلا  حالـص  دیعـس  ناطلـس  يارما  زا  یکی  یحلاص ، نانـس  نب  هماسا  طسوت  هک  دراد  رارق  يدنلب  دـبنگ  نآ  زارف  رب  - » 2
« .تسا دیدرگ  انب  يرجه  لاس 611  هب  بویا ،
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ار يدنمـشزرا  تاکن  هک  دنک  یم  دای  اهنآ  رب  هدش  هتخاس  ياهانب  روبق و  زا  لیـصفت  هب  دیوگ و  یم  نخـس  دیدرگ ، ناّیباهو  ناوریپ 
: تفای نآ  لّوطم  رثن  رد  ناوت  یم 

نآ دـبنگ  هعقب و  نوردـنا  دـنعقاو و  هدـش  هتخاـس  یعلـض  تشه  روـط  هب  هک  یگرزب  هعقب  رد  هـک  رـشعانثا  هّـمئا  زا  رفن  راـهچ  لّوا  »
، نآ ِیبرغ  يامنقاط  رد  هکّربتم  هعقب  نیمه  طسو  رد  .تسا  هدوب  یناـمز  هچ  زا  هعقب  ياـنب  هک  تسین  مولعم  .تسا  هدـش  يراکدـیفس 

.تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ربق  دنیوگ  یم  دنا و  هتخاس  ینهآ  یحیرض  نآ  فرط  کی  ِراوید  رب  هک  تسا  يا  هربقم 

.تسا ریصح  هعقب ، ِنیمز  ِشرف  .جنرب  نادعمش  دنچ  کچوک و  غارچلچ  ود  رگم  درادن ؛ دوجو  يرگید  تنیز  هکرابم  هعقب  رد 

لوسر تانب   ) موثلک ّما  هّیقر و  بنیز ، روبق  هک  یجنرب  یحیرـض  ياراد  هدش و  يراکدیفـس  تسا  يا  هعقب  عیقب ، هّمئا  هعقب  بونج  رد 
نیا هب  بیرق  دراد و  دوجو  حیرض ، اب  يا  هدش  يراکدیفـس  هعقب  یبن ، تانب  هعقب  یلامـش  بونج  تمـس  رد  .تسا  عقاو  نآ  رد  هَّللا )

يرگید هعقب  هعقب ، نیا  هب  بیرق  .تسا  بلاط  یبا  نب  لیقع  ربق  دراد و  یجنرب  یحیرض  هک  هدش  يراکدیفس  تسا  رگید  هعقب  هعقب ،
نیئزت هدش و  يراکدیفس  گرزب  دبنگ  یقرش ، تمس  رد  عیقب  ناتسربق  رانک  رد  .تسا  رفعج  هَّللادبع  ربق  هک  هدش  يراکدیفـس  تسا 

هب بیرق  هک  یعرذ  هد  يا  هچوک  هلصاف  هب  عیقب  ناتسربق  تشپ  رد  .تسا  ناّفع  نب  نامثع  ربق  دنیوگ  یم  هک  تسا  یشاّقن  اب  يا  هدش 
.8 (1) .دـنا » نوفدـم  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  تاّمَع  هک  يراکدیفـس  تسا  يا  هعقب  تسا ، رهـش  هزاورد 

قوش تحایس ، هب  هک  دوب  سراف  نابصنم  بحاص  نابرشم و  یفوص  زا  .ق ) .ه   1344 / 1270  ) هاشیلع موصعم  يزاریش / ردّصلا  بیان 
.ق .ه  لاّوش 1305  زا  وا  .تشاد  یّصاخ 

نیمرحلاهفحت  » ناونع تحت  یشرازگ  رفس  نیا  زا  دش و  هریزج  هبـش  مزاع  دنه ، ناریا و  زاجح و  رد  تحایـس  هلبق و  ترایز  دصق  هب 
هنیدم فصو  حرش و  نمض  باتک ، نیا  رد  يو  .درازگ  راگدای  هب  هتشذگ  هدس  رد  جیار  یسیون  همانرفس  هویش  هب  نیراّدلاهداعس » و 

رد نآ  تاکن  زا  یضعب  هک  تسا  هدرک  اهدای  ًاصوصخ  عیقب  ًامومع و  رهش  نیا  رباقم  نکاما و  زا  .ق  .ه   1305

289 صص 281 - ناریا ، یّلم  هناخباتک  یّطخ  هخسن  ساسا  رب  نایئامرفنامرف ، ششوک : هب  .یناهارف  نیسح  ازریم  همانرفس  - 1
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تّدم هک  هدرک  فّسأت  راهظا  .ق  .ه  رد 1305  عیقب  ياهانب  یمومع  ّتیعضو  زا  وا  .تسا (1)  ییانثتسا  یبرع  هباشم  ياه  باتک  نایم 
، دـندوب مّمـصم  نآ  هب  صوصخ  نیا  رد  نایناریا  هک  یتامادـقا  زا  برع  كرت و  یّلحم  تاماقم  هدـشن و  تّمرم  نکاـما ، نیا  تساـه 

: دنک یم  لقن  .دندروآ  یم  لمع  هب  تعنامم 

هوشر تخادرپ  اب  زج  هک  دهد  ماجنا  هکّربتم  عاقب  رد  یتّمرم  رصتخم  تساوخ  یم  یئبمب » نکاس  يزاریـش  راّجتلا  نیما  نیـسحلادبع  »
يزاسزاب تهج  ناطلّـسلا  نیما  ناریا : تلود  مظعا  ریزو  ياه  شالت  یتح  .دـشن  رـسیم  فراعت )! نامز : نآ  حالطـصا  هب   ) دایز ياـه 

هدافتسا زیمآ » تشحو  ناتسروگ   » و زیگنا » تربع  : » نوچمه يریباعت  زا  ناتـسربق  فیـصوت  رد  لاح  ره  هب  .دنام (2)  هجیتن  یب  عاُقب ،
یم .ابق » هب  فرط  کی  زا  دـحا و  هب  دوش  یم  لصّتم  هک  دراد ] دوجو   ] نیتاـسب رایـسب و  تاـیلخن  تاـغاب  شفارطا   » اریز تسا ؛ هدـش 

: دیوگ

کیدزن رهـش  هدزاورد  هب  رگید  تسا و  دودسم  ًابلاغ  هّمئا و  هکّربتم  هعقب  تاذاحم  یکی  دـنا ؛ هدومن  بصن  رد  ود  عیقب  راصح  يارب  »
مسا هعقب ، ره  يالاب  رد  .تسا  هدروآرد  مظن  هب  صخش  نیا  ار  هفّرشم  هنیدم  فارطا  ِعاُقب  ریاس  زین  عیقب و  ناتسربق  عاقب  گنس  .تسا 

هک نآ  رخآ  تیب  هب  هک  دنا  هتشون  یکُرت  نابز  هب  ینالوط  يا  هدیصق  عیقب ، رد  رس  رب  .دنا  هدیشارت  گنـس  رب  ًاموظنم  ار  هعقب  بحاص 
: دوش یم  افتکا  دنک ، یم  مولعم  ار  مظان  ناطلس و  مان  ریمعت و  لاس 

دومحم هش  يانب  یّلعم  يدتیا  عیقب  خیرات  هداقب و  تزع  هکاس  هلوأ  عیفش 

راوید رب  هک  يراثآ  زا  دنک و  یم  فصو  حیرض  کی  رد  ار  عیقب  هّمئا  هعقب  ردّصلا ، بیان   (3) هنس 1223 ) )

نارهت تسفا ، هویش  هب  باتک  نیمه  زین  .ص و   402 یمقر ، .ق  .ه   1306 یئبمب ، یگنس ، پاچ  نیراّدلاهداعس ،» نیمرحلاهفحت و  - » 1
.کباب تاراشتنا  ، 1984 / 1362

ص 212 نامه ، - 2
صص 226 و 227. نامه ، - 3
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رد مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  بانج  هک  دنک  یم  زاربا  دیوگ و  یم  تسا ، هتشاد  دوجو  هدرپ  حیرض و  نیشن  هاش  دننام  هعقب  یلخاد 
: تسا شقن  نآ  طاقن  رگید  هعقب و  نیا  رد  رس  رب  یکرت  رعش  دنچ  تاملک و  نیا  دنتسه و  نوفدم  ناکم  نیمه 

«. مهنع هَّللا  یضر  تیبلا  لهأ  ساّبع و  هرضح  هبق  اذه  »

رگید هراب  رد  يو  ساّبع (1)  هرـضح و  ساّنلا  دیـس  هلوا  روای  هناهج  هاشداپ  سانیتسا  يدلیق  هلیا  تیب  لهأ  یبن  ّمع  كاپ  ربق  بولپای 
: دیوگ یم  عیقب  ياهانب 

تافو هنیدم  رد  هک  مه  ترـضح  نآ  تاجوز  زا  دادعت  نآ  .دنا  هتـشون  ردرـس  رب  ار  همه  یماسا  تساجنآ و  مه  لوسّرلا  تانب  هعقب  »
تسا یسراف  نآ  عرـصم  کی  هک  دراد  دوجو  یکرت  رعـش  دنچ  یبّنلا  نبا  میهاربا  هعقب  ِردرـس  رب  .دنـشاب  یم  هعقب  کی  رد  دنا ، هتفای 

: دوش یم  لقن  هنوگنیا  هک 

« میهاربا لسر  ناطلس  هدازهش  »

.تسا عفان  زا  يرگید  سنا و  نب  کلام  زا  یکی  رگیدکی  هب  لصّتم  هّبق  ود  .دنراد  هعقب  مه  لیقع  بانج 

.دنراد مسا  هب  يراثآ  نیرّونلاوذ (2)  ِقافّتا  هب  هدوب و  نارمع  نب  یسوم  بانج  تسا ، ناتسربق  وزج  ًاقباس  هک  عیقب  ناتـسربق  رخآ  رد 
ءزج ار  راوید  يوس  نآ  هطّوحم  هتـشادرب و  ار  راوید  ریمعت ، زا  دـعب  دوب ؛ هدرک  میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  هیحان  نیا  عیقب ، راوید  ًاقباس 

.دنا هدومن  عیقب 

: تسا هدش  هتشون  هملک  نیا  شرد  رس  رب  هک  تسا  يا  هّبق  نامثع  هّبق  رد 

« .اهنع هَّللا  یضر  هّیدعسلا  همیلح  هرضح  هبق  هذه  »

، تسا رّخؤم  هک  یکی  ِردرس  رب  .دروخ  یم  مشچ  هب  مه  هب  کیدزن  هّبق  ود  دراد ، دوجو  هچوک  ود  هک  تاغاب  تمـس  هب  عیقب  رخآ  رد 
: هدش هتشون 

ص 227. نیراّدلاهداعس ، نیمرحلاهفحت و  - 1
.تسا ناّفع  نب  نامثع  روظنم ، ًارهاظ  - 2
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.تسا شقن  گنس  رب  تیب  ود  یکُرت  هب  و  .يردخلا » دیعس  هبق  اذه  »

.دسا تنب  همطاف  هرّهطم  هرهاط  ترضح  هب  تسا  ّقلعتم  مّدقم  هّبق 

زا لوخد  تقو  رد  .دنا  هدش  نفد  نآ  رد  یبن  تاّمع  دـنیوگ  یم  هک  تسا  يا  هعقب  عیقب ، زا  جورخ  ماگنه  رد  تسار  تسد  فرط  زا 
هیلع قداـصلا  رفعج  ماـما  نبا  لیعامـسا  باـنج  زا  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یگرزب  حور  اـب  هّبق  نحـص و  پچ  تسد  هب  زیاـنج  هزاورد 

.تسا مالسلا 

عیفر ياهانب  غارچ و  دیاب  شیرق  یمنـص  هک  مدوب  ّملأتم  فّسأتم و  رایـسب  مهیلع  هَّللا  مالـس  هَّللادبع  بانج  عیقب و  هّمئا  ترایز  زا  دعب 
هتشاد يرصتخم  يانب  هنهک و  راثآ  دنشاب و  هتشادن  یغارچ  بش  رد  شراوگرزب  ردپ  لوسر و  طبس  لوتب و  بانج  اّما  دنـشاب ؛ هتـشاد 

.دنشاب

!« رهد ای  کل  ٍّفا 

.ق .ه  هدس 14  لّوا  همین  رد  هک  تسا  ینامثع  ناگدنسیون  زا  یکی  یسوم  نب  یلع  . 9

لاس 1300/ رد  هنیدم  رهش  تفاب  زا  لماک  یفیصوت   (1) هرّونملا » هنیدملا  فصو   » مان هب  يا  هلاسر  رد  تسا ، هدرب  یم  رسب  هنیدم  رد 
: دسیون یم  هتشذگ  ياه  نامز  زا  هدنام  ياجب  راثآ  عیقب و  عاقب  یگنوگچ  نوماریپ  هلاسر  نیا  رد  .تسا  هداد  هئارا  .ق  .ه   1303

همطاف انتدّیـس  هّبق  اهبناجب  يراصنألا و  يردخلا  دیعـس  یبأ  اندّیـس  لیلجلا  یباحـصلا  دقرم  اهیف  امهادحا  نیتّبق  عیقبلا  یقرـش  نم  ّمث  »
« .دسأ تنب 

: دسیون یم  هتخادرپ ، تیب  لها  هعقب  يانب  فصو  هب  هاگنآ 

: بعک نب  یبا  دجسم  یلِبق  تمس  رد 

هیف نجاط  یبرغلا  اهباب  دنع  هیولعلا و  هداسلا  ضعب  اهیف  نفدـی  هیقـسف  یماشلا  اهباب  هبتع  هنع  بابقلا  ربکأ  یه  ماظعلا و  تیبلا  لآ  هّبق  »
(2) .نیسح » ینب  فارشأ  نم  هرونملا  هنیدملا  ءارمأ  ضعبل  نفادم 

ثحبلل و همامیلاراد  پاچ  هّیرـصملا ، بتکلاراد  خـیرات  و 1644 . هرامـش 31690  یّطخ  هخـسن  ساسا  رب  یندم ، دـیبع  مامتها  هب  - 1
.ق .ه   1392 ضایر ، رشنلا ، همجرتلا و 

شا یبرغ  هناتسآ  رد  يولع و  تاداس  زا  یـضعب  هاگمارآ  شا  یلامـش  هناتـسآ  رد  .تسا  اهدبنگ  نیرتگرزب  ربمایپ  نادناخ  دبنگ  - » 2
« .تسا نیسح  ینب  فارشا  زا  هرونم  هنیدم  ناگرزب  زا  یضعب  نفدم 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 451 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_430_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_430_2
http://www.ghaemiyeh.com


430 ص :

«. هدحاو هبق  یف  هغبس  مهلمح  : » یبنلا جاوزا  روبق  هّیلک  زارف  رب  دنک : یم  حیرصت  يو 

نب نامثع  عفان ، سنا ، نب  کلام  رفعج و  نب  هَّللادبع  ثراح و  نب  نایفس  لیقع ، روبق  رب  هدش  هتخاس  ياهانب  دبنگ و  زا  ناس  نیمه  هب 
: دراگن یم  ناّفع  نب  نامثع  هربقم  هراب  رد  یسوم » نب  یلع   » .دیوگ یم  فوع  نب  نمحّرلادبع  نوعظم و 

نافع نب  نامثع  اندّیس  نیرّونلا  يذ  دقرم  اهیف  هماسجلا و  تیبلا  لآ  هبق  نود  همیظع  هّبق  هّیقرشلا  ههج  نم  فیرـشلا  عیقبلا  رخآ  یف  «و 
لاس 1327 رد  ترجه ، نرق 14  هدس  لوا  همین  لئاوا  رد  رصم ، ءابدا  زا  .ق  .ه  ياّفوتم 1357  ینُونََتب » کب  بیبل  دّمحم  . » 10 (1) ...«. 
ات رصم  زا  ار  دوخ  رفس  شرازگ  دومن و  تحایس  ار  زاجح  .م )  1914 / 1874 « ) رصم ویدخ  یناث  اشاپ  یملح  ساّبع   » ّتیعم رد  .ق  .ه 

.دروآ رد  ریرحت  هتشر  هب  زاجح ،

هدنهوژپ يدجو » دیرف   » یّتح هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدناسانش  ار  هنیدم  رهش  يداتـسا  هب   (2) هّیزاجحلا » هلحّرلا  : » شا همانرفـس  رد  يو 
ار شباتک  وا  ياه  هتفگ  هب  دانتسا  نمـض  هنیدم ، هملک  لیذ  ، 529 ص 528 / ج 8 ، نیرشعلا » نرقلا  فراعملاهرئاد   » رد رصم  روهـشم 

.تسا هدوتس  لیلجت  هب 

هب عیقب  ناتسربق  زا  ار  دوخ  تادهاشم  اه ، یندم  هنیدم و  راثآ  خیرات و  لاوحا و  فیـصوت  نمـض  دوخ  باتک  رد  کب » بیبل  دّمحم  »
: دنک یم  حیرصت  تسا و  هدروآ  رد  شراگن 

: میناوخ یم  نینچ  شباتک  هحفص 206  رد  ار  نایب  نیا  لیصفت   (3) .هریثک » بابق  عیقبلاب  ناک  »

نب نامثع  هاگمارآ  نآ  رد  هک  تسا  عقاو  ربماـیپ ، نادـناخ  دـبنگ  زا  رتکچوک  یمیظع ، دـبنگ  قرـشم ، فرط  زا  عیقب  ياـهتنا  رد  - » 1
« .دشاب یم  نافع 

لّوا 1328 پاچ  لّوألا ، ساّبع  هدلاو  هسردم  هعبطم  رصم ،» ویدخ  یناثلا  اشاب  یملح  ساّبع  جاحلا  معنلا  یلول  هّیزاجحلا ، هلحّرلا  - » 2
.ق .ه   1329 رصم ، هّیلامجلا ، هعبطم  مود ، پاچ  .ق  .ه 

ص 225 نامه ، - 3
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یه کلام و  مامإلا  اندّیس  هّبق  ّمث  قرشلا  یف  یه  ناّفع و  نب  نامثع  اندّیس  هّبق  هرایزب  أدتباف  هنیدملا  هربقم  وه  عیقبلا و  هرایز  دصق  ّمث  »
اندیس هبق  ّمث  هَّللا  ناوضر  ّنهیلع  لوسرلا  تاجوز  هبق  ّمث  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا - نبا  میهاربإ  اندّیـس  هّبق  ّمث  اهطـسو  یف 

اهیف نسحلا  اندیـس  هروصقم  .هب و  هدوجوملا  باـبقلا  مخفأ  یه  عیقبلاـب و  هیبرغلا  هلبقلا  هیوازلا  یف  یلع  نب  نسحلا  اندیـس  ساـبعلا و 
رد کب » بیبل  دّـمحم   » (1) نییـسرافلا .» هعیـشلا  لمع  نم  اّهنأ  ّنظأ  هیـسرافلا و  هباـتکلاب  شوقنملا  ساـحنلا  نم  یه  ًادـج و  همیخف 

ياهانب عاُقب و  راثآ  لکـش  ّتیعقوم و  رگـشیامن  یبوخ  هب  هک  هدرک  هّیهت  .ق  .ه  لاس 1327  ِعیقب  ناتسربق  زا  یـسکع  شا ، همانتحایس 
همه يارب  هباـشم ، عباـنم  هب  یـسرتسد  مدـع  ندوبدرف و  هبرـصحنم  ّتلع  هب  ریوصت ، نیا  .دـشاب  یم  رود  ِتاونـس  نآ  رد  عیقب  هکّربتم 

1 هرکیپ 1 - کن : .تسا  رادروخرب  يدایز  شزرا  زا  ناسانش  هنیدم 

.ق .ه   1325 ياه 1318 / لاس  لـالخ  رد  هک  تسا  يرـصم  هدـنهوژپ  هدنـسیون و  .ق ) .ه   1353 / 1273 « ) اـشاپ تعفر  میهاربا  . » 11
، روکذم ياه  لاس  رد  ار  دوخ  تبوعـصرپ  ياهرفـس  شرازگ  يو  .دوب  راد  هدهع  ار  نایرـصم  لمحملا » سرح  نادنموق  جحلاریما و  »

.دومن رشتنم   (2) نیمرحلاهآرم »  » مان اب  ار  نآ  يروآ و  عمج 

همانتحایس هب  هتفای و  یّلجت  يو  باتک  رد  دوب ، هدش  رابرپ  رهزا ، ناهوژپ  شناد  اب  تبحاصم  زا  هک  يو  یمالـسا  یخیرات و  تاعالّطا 
.تسا هدیشخب  صاخ  یتّیعماج  شا 

ناتسربق خیرات  راثآ و  زا  لیصفت  هب  هنیدملا » رباقم   » ناونع لیذ  اشاپ » تعفر  میهاربا  »

هب تسا ، قرـشم  رد  هک  نافع ، نب  نامثع  هاگمارآ  ادـتبا  .دـش  هناور  تسا ، هنیدـم  ناتـسروگ  هک  عیقب ، ترایز  دـصق  هب  سپـس  - » 1
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  میهاربا  دبنگ  نآ ، زا  سپ  .تسا  عیقب  طسو  رد  هک  کلام  ماما  هاگمارآ  سپـس  .دروخ  یم  مشچ 
هک عیقب ، یبرغ  تمـسق  هیلا  یهتنم  رد  نسح  سابع و  دـبنگ  سپـس  نیعمجا ، ّنهیلع  هَّللا  ناوضر  ربمایپ  نارـسمه  دـبنگ  نآ ، زا  سپ 

نامگ .تسا  هدش  نییزت  یـسراف  طخ  اب  سم  زا  لّلجم و  یلاع و  رایـسب  نسح  هاگمارآ  .دراد  رارق  تسا ، عیقب  ياهدبنگ  نیرت  میظع 
« .دشاب نابز  یسراف  نایعیش  تخاس  زا  راک ، نیا  منک  یم 

.دلج  2 هّیرصملا ، بتکلاراد  ، 1344 هرهاق ، - 2
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: دسیون یم  عیقب  عاقب  هراب  رد  هلمج  زا  .تسا  هدرک  اهدای  راصتخا ، تیاعر  ّتقد و  اب  عیقب ،

اهانب یتلا  نامثع  هّبق  میهاربا و  هبقک  کلانه  یتلا  بابقلا  یلعأ  یه  هدـحاو  مهعمجت  هعم  هانرکذ  نم  یلع و  نب  نسحلا  ساـبعلا و  «و 
سنا نب  کـلام  هَّللادـبع  یبأ  ماـمإلا  هـبق  قداـصلا و  رفعج  نـب  لیعامـسا  هـبق  تاـجوزلا و  هـّبقو  .ق  .ه  هنس 1233  دومحم  ناطلـسلا 

رایـسب سکع  ود  .ق  .ه  لاـس 1321  رد  راـثآ  نیا  زا  اـشاپ » تعفر  میهاربا   » (1) .ءارقلا » خیـش  عفان  هّبق  هرجهلاراد و  ماـمإ  یحبـصألا 
.دهد (2) یم  ناشن  یناریو  زا  لبق  ار  عیقب  ياهانب  ّتیعقوم  یبوخ  هب  هک  تسا  هدرک  هّیهت  درف  هب  رصحنم  شزرااب و 

عیقب راثآ  وحم  پ : / 1

هراشا

يرما مدرم ، هدوت  يارب  تفرگ و  یم  رارق  هنیدـم  ءارما  تبقارم  دروم  موادـم ، ّتنـس  کی  تروص  هب  عیقب ، ياهانب  راثآ و  هک  میتفگ 
یم یّقلت  ینید  رئاعـش  میظعت  ناناملـسم ، نایم  رد  هک  دوب  يا  هدیدنـسپ  تاداع  زا  راثآ ، نیا  یگـشیمه  يزاسون  نییزت و  .دوب  يداع 

.دش

ای تمرح  طابنتـسا  ینید و  فرِـص  رظن  اـهنآ ،» يزاـسون  نـییزت و  عاـُقب و  نـیا  دوـجو   » صوـصخ رد  میرذـگب ، هـک  تـهج  نـیا  زا 
.تشاد رارق  یمالسا  بهاذم  نایتفم  نایم  هشقانم  ثحب و  دروم  هراومه  زاوج ، ای  تهارک  بابحتسا ،

عباـنم هب  یـسرتسد  دوـب ، هدـیچیپ  يرما  تابّـصعت ، هلوـقم  رد  زیگنارب و  لاـجنج  یلو  ّتیمها  مک  ًارهاـظ  هک  هدرتـسگ  يداو  نـیا  رد 
مهدراهچ هدس  زاغآ  رد  ورنیا  زا  .دوب  نکممریغ  دیشخب ، تیمومع  ار  نآ  دومن و  جارختسا  نآ  زا  ناوتب  یعطاق  مکح  هک  تسدکی ،

رد ترجه و 

میهاربا و دـبنگ  نوچمه  دـنا ؛ عیقب  ياهدـبنگ  نیرتدـنلب  زا  یکی  ریز  میدرب ، مان  نانیا  هارمه  اًلبق  هک  یناـسک  نسح و  ساـبع و  - » 1
ماما دبنگ  قداصلا و  رفعج  نب  لیعامسا  دبنگ  ربمایپ و  نارسمه  دبنگ  زین  درک و  انب  ار  نآ  دومحم  ناطلـس  .ق  لاس 1233  هب  نامثع ،

« .دشاب یم  ءارقلا  خیش  عفان  دبنگ  هرجهلاراد و  لباقم  رد  یحبصا  سنا  نب  کلام  هَّللادبع  وبا 
.باتک نیمه  رد   1 1 و 4 - - 3 1 ؛ ياه 2 - هرکیپ  هب  زین  ص 426 و  ج 1 ، 170 و 171 ، ریواصت : نیمرحلا ، هآرم  - 2
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ضراعت ّلحم  نیرتمهم  نیتسخن و  یتهج ، زا  هّکم ) رد  « ) هالعم  » و هنیدـم ) رد  « ) عیقب  » ناتـسربق ود  راثآ  لّوا ، یناهج  گـنج  هناتـسآ 
ناناملسم بادآ  ننس و  ظفح  رد  یفطع  هطقن  رگید  يوس  زا  زاجح و  نافیرـش  ّدض  ینامثعدض و  ًالام  اه و  يدجن  ِیـسایس  ثداوح 

نایدجن یـسایس  ینید / ياه  تنوشخ  عنام  هن  هک  يوحن  هب  دش ؛ یم  بوسحم  دندرمـش ، یم  ینید  رئاعـش  ظفح  هک  هچنآ  هب  تبـسن 
زا هتـساخرب  یتّنـس  ای  دنتـشاد ؟ اهدـیکأت  نآ  رب  اه  ینامثع  هک  تسا  هتـساخرب  ّتنـس  زا  يراثآ  نینچ  ایآ  تشاد  یم  مولعم  هن  دـش و 

.دوب هدومن  نئمطم  نآ  اب  هضراعم  هب  ار  نایدجن  هک  تسا  يراثآ  نینچ  تمدق 

هداس یگدنز  هویش  رب  تفرگ ، یم  تئشن  ناملسم  هزات  للم  ننس  زا  هچنآ  زا  شیب  ناناملسم ، روبق  رب  يزاسانب  جاور  ریقح ، هدیقع  هب 
زا دوب ، هتفرگ  لکش  دادغب  تفالخ  یسایس  رادتقا  ياه  هدس  رد  برع  ّتیفارـشا  زا  هک  ردقنآ  دوبن و  قباطم  مالـسا  ردص  ناناملـسم 

.دوبن مهُلم  مالسا  دیحوت  یتاذ  ّتیونعم 

بهاذـم فلتخم  ناوریپ  تابّـصعت  دروخرب  زا  هک  ردـقنآ  مالـسا ، ریهاشم  رگید  تیب و  لها  روبق  رب  لـّلجم  يزاـسانب  رگید  يوس  زا 
، نارئاز ماحدزا  ترثک و  رگا  لاح  نیع  رد  تشادن ؛ يدانتـسا  تیب  لها  یناحور  اًلماک  یگدنز  هویـش  هب  دوب ، هتفرگ  جـضن  یمالـسا 

فـالخ یلمع  ار  نآ  هاـگآان ، هاـگآ و  ِناملــسم  مدرم  ياـه  هدوـت  هدرک ، یم  باـجیا  مالــسا  ناـگرزب  روـبق  رب  ار  ییاـنب  ترورض 
.دندنارورپ یمن  لد  رد  یکرش  دصق  دندومن و  یمن  یّقلت  ینید  تاروتسد 

يدابم رد  مه  رگا  هک  دیدرگ  يراثآ  شریذپ  زاس  هنیمز  یناتساب ، ياه  نّدمت  هدنز  رصانع  زا  یبیکرت  اب  یمالـسا  نّدمت  روهظ  ًاتیاهن 
، اه نّدمت  هدنز  رصانع  همه  هب  ندیشخب  تدحو  رد  مالسا  يونعم  تردق  لیم و  یلو  تسا ، هدوبن  یتبغر  نآ  هب  تبـسن  مالـسا  هّیلّوا 

.تسا هداد  یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  اه  تبغر  مدع  ای  اه  تبغر  نآ 

هّیلّوا عبانم  زا  یـضعب  هب  یلیلحتریغ  یـشرگن  هک  دوب  دهاوخن  تبـسانم  یب  میرذگب ، هک  یخیرات  دنور  یّلک  لیلحت  همّدـقم و  نیا  زا 
یـشرگن : » میتـفگ هک  نیا  .میوش  ناگدـنهوژپ  روآداـی  تسا ، طوبرم  رـضاح  ثحب  هب  هک  ار  يدراوـم  میزادـنیب و  ّتنـس  ثیدـح و 

يورملق ود  رد  دـیحوت  اب  هک  يا  هطبار  رابخا و  تایآ و  بوچراهچ  رد  ثحبم  نیا  یـسررب  حرط و  هک  تسا  نآ  يارب  یلیلحتریغ ،»
تسین باتک  نیا  رد  ریقح  ّفلؤم  رظنّدم  دنک ، یم  ادیپ  نافرع  مالک و 
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434 ص :

: درادن صوصخ  نیا  رد  یملق  ِناوت  و 

: دنک یم  تیاور  رباج  زا  لقن  هب  یسوم  نب  نامیلس  زا  یئاسن  . 1

بتُْکی ْوَأ  : » یـسوم نب  نامیلـس  داز  َصَّصَُجی » ْوَأ  هیلع  َدازی  ْوَأ  ربـقلا  یلع  یَْنُبی  ْنَأ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  یَهَن  »
: تسا هدمآ  رباج  زا  لقن  هب  ذخأم  نامه  رد   (1) هیلع .»

یطویس نیّدلا  لالج   (2) دحأ .» اهیلع  سلجی  وأ  اهیلع  یَْنُبی  وأ  روبقلا  صیصقت  نع  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  یهن  »
: هک هتسج  دانتسا  یقارع  هتفگ  هب  روکذم  ثیداحا  حرش  نمض 

نآرقلا و نم  یـش ء  باتک  دارملا  وأ  هتاـفو  خـیرات  وأ  هیلع  ربقلا  بحاـص  مسا  هباـتک  هباـتکلا  قلطم  دارملا  ّنأ  لـمتحی  یقارعلا  لاـق  »
رباج زا  لقن  هب  ریبزوبا  زا  ذخأم  نامه  رد   (3) لجرألا .» تحت  ریصیف  ضرألا  یلع  طقسی  وأ  أطوی  لامتحإل  كربتلل  یلاعت  هَّللا  ءامسأ 

: تسا هدمآ 

(4) روبقلا .» صیصجت  نع  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  یهن  »

نیا یـسوم  نب  نامیلـس  .دـندرک  میرحت  ار  ربق  يراک  چـگ  ای  نآ و  يور  يزیچ  ندوزفا  ای  ربق و  يور  نتخاس  هَّللا  لوسر  تفگ  - » 1
پاچ ، 99 باب 96 / زئانجلا ،» ، » باتک 21 ص 86 ، ءزج 4 ، ننس ،» « » .دوش هتـشون  ربق  يور  يزیچ  هک  نیا  ای  و  : » دوزفا زین  ار  ترابع 

.هّیملعلا هبتکملا  توریب ،
« .دندرک میرحت  ار  اه  نآ  يور  نتسشن  ای  نتخاس و  ای  اهربق و  يراک  چگ  یمارگ  ربمایپ  - » 2

روظنم ای  شتافو و  خیرات  ای  هدرم  مان  نتشون  دننام  دشاب ؛ ینتشون  عون  ره  دراد  لامتحا  نتـشون ، میرحت  زا  روظنم  دیوگ : یقارع  - » 3
بوک دگل  ای  نتفرگ و  رارق  اب  ریز  لامتحا  اریز  دشاب ؛ كّربت  تهج  ّلجوّزع - دنوادخ - ياه  مان  ندرب  مان  نآرق و  زا  يزیچ  نتـشون 

« .دور یم  نآ  ندش 
« .دندرک میرحت  ار  اهربق  يراک  چگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگربمایپ  - » 4
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435 ص :

: دنک یم  ثیدح  جاَّیَْهلاوبا  زا  ذخأم  نامه 

هتیَّوس و ّالإ  ًافرشم  ًاربق  َّنعدت  ال  مّلسو ؟- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  هیلع  ینثعب  ام  یلع  کثعبأ  هنع أ ال  هَّللا  یضر  یلع  لاق  »
: دیوگ رباج  زا  لقن  هب  هجام  نبا   (1) اَهَتْسَمَط .» الإ  تیب  یف  هروص  ال 

: میناوخ یم  دیعسوبا  زا  لقن  هب  (2) و  ْیش ٌء .» ربقلا  یلع  بتکی  نأ  هَّللا  لوسر  یهن   » و روبقلا » صیصجت  نع  هَّللا  لوسر  یهن  »

«. ربقلا یلع  ینُبی  نأ  یهن  ّیبنلا  ّنإ  »

: دسیون یم  ثیدح  ّتیدنس  هراب  رد  تحارص  هب  ملسم ، زا  رباج  ياه  هتفگ  رکذ  زا  سپ  مکاح » »

فلخلا هب  ذخأ  لمع  وه  مهروبق و  یلع  بوتکم  برغلا  قرشلا  نم  نیملـسملا  همئا  ّنإف  اهیلع  لمعلا  سیل  هحیحـص و  دیناسألا  هذه  »
ینغم  » رد ینیبرش » بیطخ   » هک تسا (4)  هداد  رظن  روبق  هیوست  موزل  هب  یعفاش  ماما   (3) فلسلا .» نع 

، تسا هتشاداو  نآ  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  مراد  یمن  او  يراک  چیه  هب  ار  وت  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  - » 1
« .ییامن وحم  ار  نآ  هک  نیا  رگم  نکم  اهر  اه  لزنم  رد  ار  یسکع  چیه  نک و  حطس  مه  تسا ، رت  عفترم  نیمز  يور  زا  هک  ار  يربق 

ص ج 1 ، ننـس ،» « » .دندرک میرحت  ار  اه  نآ  يور  يزیچ  نتـشون  ای  اهربق و  يراک  چگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  تفگ : - » 2
باب 43 زئانجلا ، باتک  یقابلادبع ، داؤف  دّمحم  مامتها : رکفلاراد ، پاچ  ، 1564 ثیدح 1562 / ، 498

يور هب  برغ ، اـت  قرـش  زا  نیملـسم ، همئا  اریز  تسا ؛ هدـشن  لـمع  نآ  هب  نکیل  تسا ، ربـتعم  حیحـص و  كرادـم  دانـسا و  نیا  - » 3
ج ثیدحلا ،» یف  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  « » .تسا هدنام  ياج  هب  ناینیشیپ  زا  راک  نیا  تسا و  هدش  هتـشون  یبلاطم  نانآ  ياهربق 

.م توریب 1978  رکفلاراد ، پاچ  ص 370 ، زئانجلا ، باتک  ، 1
.م توریب 1972  هفرعملاراد ، راحبلا ، يرهز  دّمحم  مامتها  هب  ص 273 ، ج 1 ، مألا ،» - » 4
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436 ص :

(1) تسا ؛ هدروآ  رواب  انب  نابیاس و  نتخاس  ربق و  گنـس  رب  یکاّکح  نتـشون و  ربق و  دودـنا  يراکچگ و  ندوب  هورکم  هب  جاـتحملا »
: تسا دقتعم  يزوج » مّیق  نبا  ظفاح   » یلو

اهنییطت و ال اهدییـشت و ال  نبل و ال  رجحب و  رجآب و ال  اهؤانب  روبقلا و ال  هیلعت  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هیده - نم  نکی  مل  «و 
نب یلع  زا  لقن  هب  یسوط  خیـش  . 2 (2) مّلـسو .»- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هیدهل - هفلاخم  ههورکم  هعدب  اذـه  ّلکف  اهیلع  بابقلا  ءانب 

: دنک یم  لقن  رفعج 

سولجلا و هیلع و ال  ءانبلا  حلصی  ال  لاق : حلصی ؟ له  هیلع  سولجلا  ربقلا و  یلع  ءانبلا  نع  مالسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاابأ  تلأس  لاق : »
: میناوخ یم  بوقعی  نب  سنوی  زا  تیاور  هب  (3) و  هنییطت .» هصیصجت و ال  ال 

نأ هیلاوم  ضعب  رما  اهنفدـف و  دـیفب  هل  هنبا  تتاـم  هنیدـملا  یلا  یـضم  دادـغب و  نم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوـبا  عـجر  اـمل  لاـق : »
: دهد یم  رظن  تادنتسم  نیا  يدنب  عمج  رد  هفئاّطلا  خیش   (4) ربقلا .» یف  هلعجی  اهمسا و  حول  یلع  بتکی  اهربق و  صصجی 

ّنأل هصخرلا  نم  برض  کلذ و  لعف  نع  رظحلا  عفر  هیاوّرلا  هذه  یف  هجولاف  »

353 ص 352 / ج 1 ، جاتحملا ، ینغم  - 1
، اه نآ  يور  رب  هدـننک  داجیا  ای  اه و  نآ  یلام  لگ  ای  تشخ و  گنـس و  رجآ و  اب  اه  نآ  نامتخاس  ای  اهربق و  هراوید  ندرب  ـالاب  - » 2

ربمایپ ياهدومنهر  تامیلعت و  فلاخم  هورکم ، تعدب  لامعا  نیا  مامت  .تسا  هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ياهدومنهر  زا 
زین .م   1973 يدوعـسم ، دمحم  نسح  خیـش  پاچ  ص 146 ، ج 1 ، داـبعلا ،» ریخ  يدـه  یف  داـعملاداز  « » .تسا هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

.توریب رکفلاراد ، پاچ : ص 410 ، زئانجلا ، باتک  ج 3 ، يربکلا ،» ننُّسلا  ، » یقهیب نیسح  نب  دمحا  ظفاح  کن :
: دندومرف ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  ایآ  مدیسرپ  اه  نآ  يور  نتسشن  اهربق و  نتخاس  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  وبا  زا  تفگ : - » 3
، لّوألا ءزج  رابخألا ، نم  فلتخا  امیف  راصبتسإلا  .تسین » هتسیاش  اه  نآ  یلام  لِگ  يراک و  چگ  اه ، نآ  يور  نتـسشن  اهربق ، نتخاس 

.هنییطت ربقلا و  صیصجت  نع  یهنلا  باب  زئانجلا ، باوبا  ص 217 ،
شنارتخد زا  یکی  درک ، تکرح  هنیدم  فرط  هب  دومن و  تعجارم  دادغب  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  وبا  هک  یماگنه  تفگ : - » 4

يور رب  ار  شمان  دـنیامن و  يراک  چـگ  ار  شربق  دومن  رما  ار  دوخ  نامالغ  زا  يا  هدـع  درک و  نفد  ار  وا  سپ  .تفگ  تاـیح  دوردـب 
« .دنهد رارق  ربق  رد  ار  نآ  دنسیونب و  یگنس 
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437 ص :

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لقن  هب  ینیلک   (1) رظحلا .» نود  ههارکلا  دروم  تدرو  یلوألا  هیوارلا 

بوقعی نب  سنوی  ثیدـح  هب  هاگنآ   (2) هنم .» جرخی  مل  بارت  ربـقلا  یلع  دازی  نأ  یهن  ّیبـنلا  ّنإ   » و هنیط » ریغ  نم  ربـقلا  اوـنّیطت  ـال  »
: تسا دقتعم  یّلح  هماّلع  .دنک (3)  یم  هراشا 

(4) انئاملع .» يوتف  وه  ربقلا و  صیصجت  هرکی  «و 

عیقب راثآ  وحم  دجن و  نایباّهو  پ : / 1 - 1

ناونع  » (6) و هریزجلا » رقص   » و برعلا » هریزج  بلق   » (5) و هّیمالسإلا » تاحوتفلا   » و ثیدحلا » دجن  خیرات   » ياه باتک  هب  هعجارم  اب 
1206 / 1115 « ) يدجن یمیمت  نامیلس  نب  باّهولادبع  نب  دّمحم   » ِینید ياه  شیارگ  راشتنا  زا  سپ  هک  دوش  یم  مولعم   (7) دجملا »

نیرتمهم هک  دندیورگ ؛ وا  هب  هریزج ، قطانم  زا  یضعب  نادنمتردق  برع ، هریزج  هبش  رد  .ق ) .ه 

؛ تسا نداد  هزاجا  یعون  تسا و  الاب  هدش  دای  لمع  هرابرد  هدراو  تیعونمم  ندرک  یفتنم  هدش ، تیاور  نیا  رد  هک  ییاه  هراشا  - » 1
« .ار تیعونمم  هن  هدیدرگ ، بجوم  ار  تهارک  یلّوا  تیاور  اریز 

« .دندرک میرحت  ددرگن ، جراخ  روگ  دوخ  زا  هک  ربق ، يور  رب  یکاخ  هنوگ  ره  ندوزفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  - » 2
.ق .ه  توریب 1401  بعص ، راد  پاچ : هصیصجت ،» ربقلا و  نییطت   » باب زئانجلا ، باتک  ص 201 ، ج 3 ، یفاکلا ،» نم  عورفلا  - » 3

پاچ 1321 بهذملا ،» قیقحت  یف  بلطملا  یهتنم  « » .تسا ام  بهذم  ياملع  ياوتف  نیا  هورکم و  تسا  یلمع  اهربق  يراک  چگ  - » 4
ص هوژپ ، شناد  یقتدّمحم  مامتها : هب  عفان ،» رصتخم  ، » ققحم زین : .ق و  .ه  پاچ 1318  لّوا ، قّقحم  ربتعملا ،» : » کن نینچمه  .ق  .ه 

خیـش یگنـس و  پاچ  یـسلجم ، لوقعلا ،» هآرم  : » کن هّمئا ، روبق  رب  انب  زیوجت  هراب  رد  .ش و   1342 باتک ، رـشن  همجرت و  هاگنب  ، 17
« هیاهنلا ، » یسوط

ص 156 ج 2 ، - 5
ص 52 ج 1 ، - 6
ص 49 ج 1 ، - 7
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438 ص :

.دوب هیعردلا  هقطنم  ریما  دوعس » نب  دّمحم   » اهنآ

دومن و هرکاذم  هیعرد »  » رد باهولادبع » نبا  دّمحم  خیش   » یمازعا تئیه  اب  لاس 1157  رد  .ق ) .ه  هتشذگرد 1179   ) دوعس نبدّمحم 
.دشوکب هنامیمص  يو  برشم  هویش و  رب  ینید  تاحالصا  هار  رد  هک  تسب  نامیپ  يو  اب 

هک اجنآ  ات  تفای ؛ همادا  دوعس  زیزعلادبع و  ینعی  دوعس » نب  دّمحم   » نانیشناج نادنزرف و  رد  اهدعب  هدیقع ، مارتحا و  یگتسویپ و  نیا 
.دنروآ رد  یباّهو »  » برشم هرطیس  تحت  هچراپ  کی  ار  دجن  نیمزرس  دنتسناوت 

هدنکارپ و ياهدربن  هب  ینامثع  ياهورین  اب  دش و  دـجن  ریما  زیزعلادـبع ، تشذـگرد  زا  سپ  .ق  .ه  ياّفوتم 1234  دوعـس » نب  هَّللادبع  »
نمـض داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  هّکم  هـالعم  عیقب و  راـثآ  اـهانب و  هّکم ، هنیدـم و  رهـش  ود  هب  دوـخ  تـالمح  رد  تخادرپ و  یتـخس 

.درب امغی  هب  ار  روهشم  عاقب  تافوقوم  یتمیق و  ءایشا  بیرخت ،

: ددرگ یم  مولعم   (2) رابخألا » مجارتلا و  یف  راثآلا  بئاجع   » (1) و رشع » عساتلا  نرقلا  یف  رصم   » ياه باتک  ساسا  رب 

زا يرایـسب  ات  دنتـشاداو  ار  وا  دـندرک و  هزرابم  تّدـش  هب  زاجح  رد  وا  ياهورین  و  بلاغ » فیرـش   » اـب .ق  .ه  لاس 1221  رد  ناـیباّهو 
.دیامن يریگولج  دوب ، رفک  كرش و  نانآ  هدیقع  رد  هک  ینید  مسارم  زا  ات  دندومن  شراداو  دنک و  بارخ  ار  عیقب  ناتسربق  ياهانب 

اب گنج  روتـسد  ات  تخاس  مّمـصم  ار  اشاپ » یلعدّـمحم  ناطلـس  ، » دوب مأوت  زاجح  مدرم  زا  يا  هّدـع  یتیاضران  اب  هک  یعیاـقو  نینچ 
وا دیماجنا و  دوعس  نب  هَّللادبع  تسکـش  و  اشاپ » یلعدّمحم   » دوس هب  .ق  .ه  بجر 1233  رد 18  گنج  نیا  .دیامن  رداص  ار  نایباّهو 

هارمه ار  ربمایپ  هربقم  هرجح و  یمیدـق  راثآ  تارهاوج و  زا  يدایز  رادـقم  هک  یلاح  رد  دـندومن ؛ رـصم  هناور  يریگتـسد  زا  سپ  ار 
هناور روکذم  هنیجنگ  اب  ار  شناهارمه  هَّللادبع و  دوب ، هدروآ  لمع  هب  ینامثع  ناطلـس  اب  هک  یتارکاذم  قبط  اشاپ  یلعدّمحم  .تشاد 

شناهارمه یمامت  دوعس و  نب  هَّللادبع  ات  داد  روتسد  یگنرد  چیه  نودب  ینامثع  ناطلس  رهش  نیا  رد  .درک  لوبناتسا 

.ق .ه  رصم 1931  .دوعس  دّمحم  همجرت  ناوج ، دراودا  هتشون  - 1
.ق .ه  پاچ 1397  صص 290 و 299 ، ج 4 ، یتربج ، نسح  نب  نمحّرلادبع  هتشون  - 2

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 460 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_439_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_439_2
http://www.ghaemiyeh.com


439 ص :

! دنیامن مادعا  ار 

يارب یششوک  چیه  زا  زاجح  دجن و  رد  دوعس  نبا  ناگتسب  دالوا و  دشن و  رجنم  برعلاهریزج  رد  نایباّهو  تضهن  طوقس  هب  رما  نیا 
.دندیزرون غیرد  باّهولادبع » نبدّمحم   » ینید ریباعت  ساسا  رب  یتّنس و  یتموکح  رارقتسا 

هدرتسگ تازراـبم  یناـمثع و  ناـیاورنامرف  ماـظن  یجیردـت  یگدیـشاپ  زا  هک  زاـجح  رد  یمـشاه  تلود  نوزفازور  یتسـس  فعض و 
ندمآراک يور  يارب  یمکحتسم  هنیمز  دش و  هارمه  هنایمرواخ  رد  ییاپورا  ياه  تسایس  یناهج  ّطلست  اب  دوب ، هدش  لصاح  نایباّهو 

هّکم زاجح ، رد  اه  یمشاه  تلود  رب  زیزعلادبع  کلم  ّطلست  یپ  رد  .ق  .ه  لاس 1343  هب  .دیدرگ  مهارف  برعلاهریزج  رد  اه  يدوعس 
باّهولادبع نب  دّمحم  هّیمیت و  نبا  يواتف  یفنح و  بهذم  ساسا  رب  يدوعـس  تموکح  دش و  هدیزگرب  دوعـس  لآ  تختیاپ  ناونع  هب 

.تفای ّدلوت  هّیدوعسلا » هّیبرعلا  هکلمملا   » .ق .ه  لاس 1351  رد  تفای و  رارقتسا  زاجح  دجن و  رب 

هرابکی و دوب ، هتفرگ  رارق  هدنکارپ  ياه  مجاهت  دروم  نامزرید  زا  هک  عیقب  ناتـسربق  نایباّهو ، رارقتـسا  یـسایس و  هرطیـس  نیا  زا  سپ 
.دمآرد ناتـسبرع  نایتفُم  تبقارم  لرتنک و  تحت  نارئاز ، ترایز  بادآ و  دـش و  وحم  اهدـبنگ  اهانب و  هّیلک  دـش و  حّطـسم  هچراپکی 

1 - 7 1 ؛ - 6 1 ؛ ياه 5 - هرکیپ  کن :  (1)

«. زاجح کلم  دجن و  دّیس  دوعـس  نبا  «..: » خیراتلا یف  دوعـس  لآ  ، » نیدلاّزع نبا  دیرف  زین : هّیدوعـسلا .» هّیبرعلا  دالبلا  ، » هزمح داؤف  - 1
.م  1980 رکفلاراد ، توریب ، دلج ،  5 يواتف ،» هعومجم  ، » هَّیمیت نبا  و :
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  رباقم  مود ؛ لصف 

هراشا

« یبّنلا تیب  لها  هعقب   » مان هب  ناناملـسم و  همه  روهـشم  عفترم ، يا  هعقب  تروص  هب  عیقب ، رد  تیب  لها  رباقم  هک  میتفگ  لبق  لصف  رد 
لوط رد  هک  دوب  یقوجلـس » هاشکلم  نب  قرایکرب  ریزو  کلملادـجم   » راثآ زا  هعقب  نیا  يانب  نیرخآ  .دوب  مدرم  ترایز  هّجوت و  دروم 

رواجم ياه  نیمز  حطـس  مه  نآ ، روبق  دندرک و  بیرخت  ار  انب  اه » يدوعـس   » هک نیا  ات  دوب ؛ هدنام  اجرباپ  ییاه  تّمرم  اب  اهنت  خیرات 
.تفرگ رارق 

كاخ هب  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  نیـسح ، نب  یلع  یلع ، نب  نسح  بلطملادـبع ، نب  ساـّبع  هعقب ، نیا  رد 
ای نزحلا  تیب  ماـنب  یّلحم  ناـکم و  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تنب  همطاـف  رازم  دروم  رد  اـهنت  ناـخّروم  .دـنا  هدـش  هدرپس 

.دنا هدرک  ییاهرظن  راهظا  دیدرت  هب  هدوب ، لصّتم  هعقب  یلصا  يانب  هب  هک  همطاف  دجسم 

بلطملادبع نب  ساّبع  هربقم  فلا :

.دوب رتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  لاس  ای 3  شیرق و 2  گرزب  ياه  ّتیصخش  زا  يو 

اب یّصاخ  دنویپ  ترامع ) تیاقس و   ) هبعک ظفح  نالوؤسم  زا  یکی  ناونع  هب  وا  .دوب (1)  بابخ  تنب  هْلیَُتن  شردام 

ص 132. ج 15 ، بیذهّتلا ،» بیذـهت  ، » ینالقـسع رجح  نبا  .نوراه  مامتها : ، 301 ص 15 ، برعلا ،» باـسنا  هرهمج  ، » مزح نبا  - 1
ص 271 ج 2 ، هباحّصلا » زییمت  یف  هباصإلا  ، » راکب نبریبز  کن : زین 
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یم ابا  مالـسا  هب  شنامیا  ندرک  راکـشآ  زا  دوب ، هدرک  تکرـش  مود  هبقع  هرکاذم  رد  ربمایپ  اب  هک  نآ  اب  ور  نیا  زا  .تشاد  نایـشیرق 
ریبدـت و هب  هارکا و  اب  مود  لاس  رد  دـنام و  یّکم  نایـشیرق  نایم  رد  ساّبع  هنیدـم ، هب  هّکم  زا  ناناملـسم  ترجه  زا  سپ  .دیزرو (1) 

ساّبع ینطاب  ینورد و  نامیا  هارکا و  نیا  زا  یمالسا  عبانم  رد  يدایز  دانسا  رد  .داد (2)  نت  ردب  دربن  هب  نیکرشم  فص  رد  تسایس ،
، ناناملـسم ترجه  زا  لبق  ساّبع  دـندقتعم  هک  تسا  یناگدـنهوژپ  لـئالد  هلمج  زا  هک  تسا ؛ هدـش  داـی  مالـسا ، هب  بلطملادـبع  نب 

ربمایپ یلو  دمآ ؛ رد  ناناملسم  تراسا  هب  بلطملادبع  نب  ساّبع  تسرپ ، تب  نایردب  تسکـش  زا  سپ  .دوب (3)  هدش  اریذپ  ار  مالسا 
راب دوب ، هدروآ  مالـسا  هب  هک  يداقتعا  اب  ساّبع  .درک (4)  دازآ  هیدـف  لباقم  رد  تشاد ، ساـّبع  نورد  هب  هک  یهّجوت  راـبتعا  هب  ار  وا 

هب ناناملـسم  هیلع  ار  نایـشیرق  ياه  ّتیلاّعف  دیامن و  هدافتـسا  دوخ  رادتقا  ذوفن و  زا  دـناوتب  ات  تشگ  زاب  هّکم  نایـشیرق  نایم  هب  رگید 
.دهد (5) شرازگ  ربمایپ 

ص 397، ج 2 ، خـیرات ،» ، » یبوـقعی زین : .کـلام  نب  بعک  زا  لـقن  هب  ص 81  ج 2 ، قاحـسا ، نبا  هّیوبّنلا ،» هریّـسلا  ، » ماـشه نبا  - 1
تیاقـس هراب  رد  .رباج  زا  لقن  هب  ص 196  یناث ، ءزج  هّیوبّنلا ،» هریّـسلا  ، » ریثک نبا  نینچمه : .یـسراف  همجرت  هّکم ،» هب  راصنا  ندمآ  »

« .لوّزنلا بابسا  ، » يدحاو زین : ص 91 . ج 7 ، نآرقلا ،» ماکحأل  عماجلا  ، » یبطرق کن :
عم اردب  دهـش   » هک ص 271  ج 2 ، هباحّـصلا ،» زییمت  یف  هباصإلا  : » و ص 123 . ج 5 ، بیذهّتلا ،» بیذـهت  ، » ینالقـسع رجح  نبا  - 2

« .اهرکم نیکرشملا 
نبا زا  لـقن  هب  دـبعم  نب  هَّللادـبع  نب  ساـّبع  تیاور : .عفاروبا و  همرکع ، زا  لـقن  هب  ص 201  ج 2 ، هّیوبّنلا » هریّـسلا  ، » قاحـسا نبا  - 3

.طالع نب  جاجحلا  هعقاو  کن : زین  .ساّبع 
نبا کن : زین  .رمع  نبا  زا  لقن  هب  كردتـسملا » ، » مکاح زین : هرجهلا .» نم  هیناـثلا  هنـسلا  ، » ص 168 ءزج 1 ، تاقثلا » ، » ناـبح نبا  - 4

باعیتسإلا ، » یبطرق ّربلادبع  نبا  نینچمه : .َدبْعَم  نب  هَّللادبع  نب  ساّبع  زا  لقن  هب  رـصم  پاچ  ص 462 ، ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » ریثک
، يدحاو .لافنا و : هروس  یمق ،» ریسفت  ، » یمق میهاربا  نب  یلع  زین : .جارـسلا و  نبا  زا  تیاور  هب  ص 94  ج 3 ، باحصألا ،» ءامسا  یف 

نوکی نأ  یبنل  ناک  ام   » هیآ لیذ  نایبلا ،» عمجم  ریسفت  ، » یسربط کن : زین  و  ص 161 . ساّبع ، نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  لوزنلا » بابسا  »
« .يرسأ هل 

،360 ص 359 ، ج 3 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » قاحسا نبا  406 و 416 . صص 2 ، ج 2 ، مجارت » سوماق  مالعألا ، ، » یلکرز نیّدـلاریخ  - 5
« .یملسلا طالع  نب  جاحلا  رما  »
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443 ص :

زا وا  تسا ، مّلسم  هچنآ  یلو  تسا ؛ هدش  رکذ  یتوافتم  یخیرات  ياهءدبم  تخاس ، راکشآ  ار  شنامیا  ماگنه ، هچ  ساّبع  هک  نیا  رد 
نامیا راب ، نیتسخن  لاح  رهب  .دشاب (1)  هّکم  حتف  زا  لبق  شمالسا  يزاسراکـشآ  دیاب  ًاتجیتن  .دیآ  یم  رامـش  هب  زین  مالـسا  نیرجاهم 
ریدقت دروم  هباحـص  یمدق  تباث  نیا  هبوت ، هروس  ات 27  ياه 25  هیآ  رد  تشگ و  راکـشآ  حوضو  هب  نزاوه  نینح و  دربن  رد  ساّبع 

: تفرگ رارق 

َُّمث ْتَبُحَر  اَِـمب  ُضْرَأـْلا  ْمُْکیَلَع  ْتَقاَـضَو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَیَو  ٍهَرِیثَـک  َنِطاَوَم  ِیف  ُهَّللا  ْمُکَرَـصَن  ْدََـقل 
رارق ربمایپ  ّصاخ  تیانع  ناناملـسم و  هّجوت  دروم  ربماـیپ  ناراـی  ردـص  رد  بلطملادـبع  نبا  ساـّبع  نیا ، زا  سپ  .َنیِِربْدُم (2)  ُْمْتیَّلَو 

: تفگ ثراح  نب  نایفسوبا  هک  اجنآ  ات  تفرگ ؛

هنم و رواـشی  هلـضفب و  ساـبعلل  نوفرتعی  هباحـصلا  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دـهع  ساـّنلا  مظعأ  ساـبعلا  ناـک  »
(3) هیأر » نوذخأی 

، یبوقعی زین : ص 271 . ءزج 2 ، هباصإلا » ، » ینالقسع رجح  نبا  و : هباصإلا .»  » شماه ص 94 ، ءزج 3 ، باعیتسالا ،» ، » ّربلادبع نبا  - 1
، يدـنه یقّتم  نینچمه : هنیدـملا .» یلا  نیرجاهملا  رکذ  ، » ص 114 ج 2 ، هّیوبّنلا ،» غریـسلا  ، » ماشه نبا  ءزج 2 . ص 401 ، خیرات ،» »
ءزج 2. ص 401 ، خـیرات ،» : » کن زین  .بلاط  یبا  نبا  یلع  زا  باهش ص 35  نبا  زا  لقن  هب  ص 132  ص 29 ، ءزج 1 ، لامعلازنک ،» »
ص 132 ص 29 ، ءزج 1 ، لامعلازنک ،» ، » يدنه یقّتم  هنیدـملا .» یلا  نیرجاهملا  رکذ  ، » ص 114 ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّـسلا  ، » ماشه نبا 

.بلاط یبا  نبا  ّیلع  زا  تیاور  هب  باهش ص 35  نبا  زا  لقن  هب 
دیدش رکشل  ِيرایسب  رورغم  هتفیرف و  هک  نیفص  گنج  رد  زین  درک و  يرای  راوشد  تخس و  عقاوم  رد  ار  ناناملسم  امش  دنوادخ  - » 2

.دیداهن رارف  هب  ور  همه  هک  نآات  دـش  گنت  امـش  رب  یخارف  نادـب  نیمز  دـماین و  امـش  راک  هب  اًلـصا  دایز ، ِرکـشل  نآ  هک  نآ  لاح  و 
زین .بلطملادـبع  نب  ساّبع  زا  لقن  هب  ص 207  ج 1 ، دنسم ،» ، » لبنح نبدمحاو  ص 423  یبوقعی ،» حـیرات  : » کن نینح  دربن  هرابرد 
نبا ماـشه و  نبا  هیآ و  لـیذ  یمق ،» ریـسفت  ، » یمق میهاربا  نب  یلع  نینچمه  .همرکع  زا  لـقن  هب  ریبکلا » ریـسفتلا  ، » ْهیَودْرَم نبا  ظـفاح 

ص ج 3 ، روثأملاب ،» ریسفتلا  یف  روثنملاردلا  ، » یطویـس کن : زین  .هَّللادبع  نبرباج  زا  لقن  هب  ص 85  ج 4 ، هیوبنلا ،» هریسلا  ، » قاحسا
ناهرب ص 100 ؛ ج 8 ، نآرقلا ،» ماکحأل  عماجلا  ، » یـسلدنا یبطرق  ص 24 ؛ ج 5 ، طیحملا ،» رحبلا  ریـسفت  ، » یـسلدنا نایحوبا  226 ؛

ص 67 ج 2 ، تاقّثلا ،» ، » نابح نبا  ص 424 و  ج 8 ، روُّسلا ،» تایآلا و  بسانت  یف  رردلا  مظن   » یعاقب نیّدلا 
لوـبق ار  يو  تقادـص  یکریز و  ربماـیپ  هباحـص  دوـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  نارود  نادرم  نیرتـگرزب  زا  ساـبع  - » 3

ص 271 ج 2 ، هباصإلا ،» ، » ینالقسع رجح  نبا  کن : .دندرک » یم  دییأت  ار  شرظنو  تروشم  وا  اب  اهراک  رد  .دنتشاد 
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444 ص :

: تفگ یم  شا  هراب  رد  ربمایپ  هک  دنا  هتفگ  ناگمه  و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  .دوب (2)  لوسر  تیب  ناّصاخ  هرمز  زا  ربمایپ ، نیفدت  ماگنه  وا   (1) یناذآ » دقف  یِّمَع  يذآ  نم  »
زا نیدـشار ، تفالخ  ماـّیا  رد  .دز (3)  زابرـس  تعیب  زا  هک  دوـب  يا  هباحـص  هرمز  زا  تسجن و  تکرـش  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  هـلآ ،

«: یلکرز  » حیرصت هب  دوب و  رادروخرب  افلخ  ّصاخ  مارتحا 

هباحـص همه  هک  دوب  ماقم  لضف و  رابتعا و  نیدب  (4) و  نامثع .» کلذـک  هلالجإ و  رمع  لجرت  هتفالخ  مایأ  یف  رمعب  ّرم  اذإ  ناـک  «و 
.دندرک (5) ادتقا  وا  هب  اقستسا  زامن  رد 

: کن تسا ، هدش  تبث  ساّبع  لیاضف  رد  هک  یتالمج  رگید  صوصخ  رد  .تسا » هداد  رازآ  ارم  دهد ، رازآ  ار  میومع  هک  یـسک  - » 1
: کن زین  .بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تیاور  هب  يرتخبلاوبا  هعیبر و  نب  بلّطملادبع  زا  لقن  هب  ص 317 . ج 5 ، حیحّصلا » عماجلا  ، » يذمرت
هب ص 63  ج 1 ، ننس » ، » هجام نبا  نینچمه : يوون و  حرش  هاکّزلا ،» لیجعت  یف  «، » حیحـص ، » ملـسم ص 115 ؛ ج 2 ، ننس » ، » دوادوبا

صص 118 و 136 ج 16 ، لامعلازنک ،» ، » يدنه یقّتم  زین  .رمع  نب  هَّللادبع  زا  لقن 
نیّدلارون ظفاح  صص 304 و 314 ؛ ج 4 ، هّیوبنلاهریّسلا ،» ، » ماشه نبا  .ّبیسم  نب  دیعـس  زا  لقن  هب  ثیدح 358  دنسم ،» ، » دمحا - 2

صص 180 و 182 ج 6 ، دئاوزلا ،» عمجم  ، » یمثیه
رصتخملا ، » ءادفلاوبا ص 17 ؛ ج 1 ، هغالبلا ،» جهن  حرش  ، » دیدحلا یبا  نبا  352 ؛ صص 307 ، ج 2 ، بهّذلا ،» جورم  ، » يدوعسم - 3

526 صص 524 ، خیرات ،» ، » یبوقعی ص 156 ؛ ج 1 ، رشبلا ،» رابخا  یف 
نینچ مه  .دـش  یم  هداـیپ  بسا  زا  يو ، هب  مارتـحا  روـظنم  هب  رمع  درک ، یم  روـبع  یلاوـح  نآ  زا  رگا  رمع ، تفـالخ  نارود  رد  - » 4

نبا زا  لقن  هب  ص 100  ج 3 ، باعیتسإلا ،» ، » ربلادبع نبا  کن : زین  ص 35 ؛ ج 4 ، مالعالا ،» «، » .داد یم  ماجنا  ار  يراک  نینچ  ناـمثع 
.هباصإلا شماه : باهش ،

ص ج 16 ، لامعلازنک ،» ، » يدنه یقّتم  زین : .کلام  نب  سنا  زا  لقن  هب  هباحصلا » لئاضف  ، » ثیدح 3710 حیحص ،» ، » يراخب ماما  - 5
زین يراقلاهدـمع .» ، » ینیع .ساّبع  نبا  زا  لقن  هب  ص 494  ج 2 ، يراخبلا ،» حیحص  حرـش  يرابلا ، حتف  ، » ینالقـسع رجح  نبا  120 ؛

ص 98 ج 3 ، باعیتسإلا ،» ، » ربلادبع نبا  زا  لقن  هب  تباث  نب  ناسح  ياهرعش  کن :
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445 ص :

هب رجنم  هک  بعک » نب  یبا   » ییاهن تواضق  درک و  ادیپ  فالتخا  هفیلخ  نیا  اب  باّطخ  نب  رمع  نامز  رد  دجسم  هعسوت  رـس  رب  ساّبع ،
تشذگرد هنیدم  رد  ترجه  لاس 33  رد  وا  .دیشخب (1)  يرتشیب  ماکحتسا  هباحص  نایم  رد  ار  وا  ّتیعقوم  دیدرگ ، ساّبع  يأر  دییأت 

.درپس كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  ار  يو  ساّبع  نب  هَّللادبع  درازگ و  زامن  وا  رب  نامثع  موس : هفیلخ  و 

: هک دنک  یم  تیاور  ناسغوبا  زا  لقن  هب  يدوهمس 

(2) لیقع .» راد  یف  یتلا  مشاه  ینب  رباقم  لّوأ  یف  مشاه  ینب  دسأ  تنب  همطاف  ربق  دنع  بلّطملادبع  نب  سابعلا  نفد  »

یلع نب  نسح  ماما  هربقم  ب :

ناوا نامه  زا  دش و  ّدلوتم  هنیدم  رد  ترجه  موس  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رتخد  همطاف  دـنزرف  یبتجم  نسح  ماما 
بلاط یبا  نب  ّیلع  شردپ  تداهش  زا  سپ  .تفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دوخ  گرزبردپ  تیانع  فطل و  دروم  یکدوک 

زاغآ وا  هیلع  هیواعم  هک  ار  یگنج  تبقاع  .دـنار  تموکح  ناناملـسم  رب  تفالخ  بصنم  رد  هام  تدم 6  هب  دـش و  بوصنم  تماما  هب 
.دندرکن لمع  زین  نآ  دافم  هب  نایوما  یلو  دناسر ؛ نایاپ  هب  یحلص  نامیپ  داقعنا  اب  دوب ، هدرک 

وا .دنا (3)  هدرک  رکذ  یتادنتسم  شلئاضف  بقانم و  رد  هّصاخ  هّماع و  دش و  یم  بوسحم  ربمایپ  تیب  لها  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
طسوت هیواعم  کیرحت  هب  .ق  .ه  لاس 50  رد  هک  تسا  نایعیش  موصعم  ماما  نیمود 

نبدیعس زا  لقن  هب  ص 120  ج 16 ، لامعلازنک ،» ، » يدنه یقّتم  زین : .ساّبع  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  ص 210  ج 1 ، دنسم ،» ، » دمحا - 1
.بیسم

ص 910 ج 3 ، افولا ،» ءافو  - » 2
یبا لآ  بقانم  ، » بوشآرهـش نبا  .م و  توریب 1981  تیبلا ، لها  هسّـسؤم  پاچ : ص 176 ، صاوخلاهرکذت ،»  » يزوج نبا  طبـس  - 3

ص 21 ج 4 ، بلاط ،»
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446 ص :

ینونفدا  ) شتّیصو هب  انب  دندوب  مّمصم  تیب  لها  تافو ، زا  سپ  .دیسر (1)  تداهش  هب  دش و  مومسم  ثعشألا  تنب  هدعج  شرـسمه :
.دندش وربور  نایوما  دیدش  تعنامم  تفلاخم و  اب  یلو  دنراپسب ؛ كاخ  هب  ربمایپ  هربقم  راوج  رد  ار  يو  یبا ) دنع 

: دنا هتشون  صوصخ  نیا  رد  يربکلا » تاقبّطلا   » رد يدقاو  دعس و  نبا 

هوعنمف هنیدملا  یلع  ًایلاو  ناک  صاع و  نب  دیعس  مکح و  نب  ناورم  هّیمأ و  ونب  تماقف  هَّللا  لوسر  هرجح  یف  هنفدی  نأ  نیسحلا  دارأف  »
شح ناـمثع  نفدـی  هَّللا و  لوـسر  عـم  یلع  نبا  نفدـی  ـال  هَّللا  و  : » هک راعـش  نیا  نتفگ  اـب  ناـیوما   (2) .مهلتاقتل » مشاـهونب  تماـق  و 
كاخ هب  عیقب  ناتـسروگ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  مشاـه ، ینب  رمـألاهبقاع  .دنتـشادرب  هنیرید  ياـه  هنیک  زا  هدرپ   (3) بکوک »

.دندرپس (4)

نیدباعلا نیز  نیسح ، نب  یلع  ماما  هربقم  پ :

روکذ دـنزرف  هدـنامزاب  اهنت  هک  دوب  یناساس  هاشداپ  درگدزی  رتخد  شردام  نایعیـش ، مراهچ  ماـما  هّمئـألاوبا  داّجـس ، ماـما  هب  روهـشم 
هدرب ماش  هب  ناریـسا  رگید  اب  دریگن و  تسد  هب  حالـس  البرک  هعقاو  رد  هک  دـش  ثعاب  شیرامیب  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

.دش هدروآ  ماش  هب  ریگتسد و  يوما » کلملادبع   » روتسد هب  رگید  راب  هنیدم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  .دش 

ص 172 داشرإلا ،» ، » دیفم خیش  زین : .م و   1969 رصم ، پاچ  ص 163 ، هسایّسلا ،» همامإلا و  ، » يرونید هبیتق  نبا  کن : نینچمه  - 1
نبا دیعس  مکح و  نب  ناورم  هیما و  ینب  نکیل  دیامن ، نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هرجح  رد  ار  وا  تساوخ  یم  نیـسح  - » 2

« .دنتساخرب نانآ  اب  راکیپ  يارب  مشاه  ینب  دندش و  راک  نیا  عنام  دندوب ، هنیدم  یلاو  هک  صاع ،
« .تسا نوفدم  بکوک  شح  رد  نامثع  هک  یلاح  رد  دوش  نفد  هَّللا  لوسر  هارمه  یلع  دنزرف  میهد  یمن  هزاجا  ادخ  هب  دنگوس  - » 3

ص 74؛ نییبلاطلا ،» لتاقم  ، » جرفلاوبا زین : .هنیدملا  خـیرات  یف  لئاسر  ص 138 ؛ یفطصملا ،» هرضحل  بجی  امب  افولا  ، » يدوهمس - 4
صص 192 و 193 صاوخلاهرکذت » ، » يزوج نبا  طبس 
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.دنارذگ راگزور  دوجس ، تدابع و  هب  درک و  هشیپ  تلزع  هشوگ  دش ، هدنادرگزاب  هنیدم  هب  نوچ  هاگنآ 

لاس زا 35  سپ  تبقاع  .دنام  ياجب  ناناملسم  يونعم  تایح  خیرات  رد  هّیداجس » هفیحص   » ناونع تحت  شیاه  شیاین  زا  يا  هعومجم 
.ق .ه   95 ياه 92 / لاس  یلاوح  رد  تماما ،

.دش (1) هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذگرد و  دش و  مومسم  نایوما  طّسوت 

یلع نب  رقاب  دّمحم  هربقم  ت :

لاس رد  .دـمآ و  اـیند  هب  .ق  .ه  لاـس 57  رد  دوب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  تنب  هَّللادـبع  ّما  شرداـم  رفعجوبا ، نایعیـش : مجنپ  موصعم 
.دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  دقرم  رانک  عیقب  ناتسربق  رد  شتّیصو  هب  انب  تشذگرد و  .ق  .ه   117 / 114

لها فراعم  رـشن  رد  تصرف  نیا  زا  تسناوت  ورنیا  زا  تشاد و  یمارآ  ياهزور  هنیدم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  تایح  نامز  رد 
.دیامن (2) تیبرت  تاّیهلا  ریسفت و  ثیدح و  رد  ار  يدایز  لاجر  دریگ و  هرهب  مالسلا  مهیلع  تیب 

قداص دّمحم  نب  رفعج  ماما  هربقم  ث :

يا هئطوت  رد  .ق  .ه  لاس 83  رد  هک  دوب  رکب  یبا  نب  دّـمحم  نب  مساق  تنب  هورف » ّما   » شردام قداـص ، هب  بّقلم  هَّللادـبعوبا  شا  هینک 
.دیسر تداهش  هب  دش و  مومسم  دوب ، هدید  كرادت  یساّبع  روصنم  هک 

رد ار  هرهب  رثکاّدـح  ماما  نآ  دوب ، هنیدـم  شمارآ  ِشخب  هنیمز  هک  نایـساّبع  ندـمآراک  يور  نایوما و  طوقـس  ياـه  لاـس  هناـیم  رد 
.داد ماجنا  نید  فراعم  نیودت  لیمکت و 

طبس توریب ؛ رداص ، راد  پاچ  نیعباّتلا ، نم  هیناثلا  هقبّطلا  ص 211 ؛ ج 5 ، يربکلا » تاقبّطلا  ، » دعس نبا  ءایلوألاهیلح ؛» ، » میعنوبا - 1
همجرت 520 ص 304 ، ج 7 ، بیذهّتلا ،» بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  صص 291 و 299 ؛ صاوخلاهرکذت ،» ، » يروج نبا 

خیش همجرت 580 ؛ ص 305 ، ج 9 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  نینچمه : یسوط .» خیش  تسرهفلا   » و یّشک » لاجر  - » 2
ص 210 ج 4 ، بقانم ،» ، » بوشآرهش نبا  253 ؛ صص 245 ، داشرإلا ،» ، » دیفم
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هماع و عبانم  ترـضح ، نآ  لئاضف  بقاـنم و  رد  .دـندز  یم  هقلح  شدرِگ  هب  شناـمز ، روهـشم  یملع و  ياـه  ّتیـصخش  ناثّدـحم و 
.دنرظّنلا قفتم  هصاخ 

رایتخا تلزع  هشوگ  دوب ، هدـش  لامعا  شیگدـنز  رب  یـسابع  هفیلخ  فرط  زا  هک  يدـیدش  ياه  ّتیدودـحم  تبقارم و  رثا  رب  تبقاع 
.دش (1) هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  شّدج  ردپ و  رانک  رد  دیسر و  نایاپ  هب  شیناحور  رسارس  یگدنز  قاروا  هک  نیا  ات  درک ؛

اه هودنا  هناخ  نازحألا ، تیب  ج :

رد نیـسح  نب  یلع  نبدّـمحم  زا  لقن  هب  ص 43  ج 2 ، ءاـیلوألاهیلح »  » رد میعنوبا  ص 40 و  ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا   » رد دعـس  نبا 
: دنیوگ یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  یحور  ریثأت  هراب 

« .هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  هکحاض  همطاف  تیأر  ام  »

: هک تسا  هدرک  تبث  نانیمطا  هب  ار  يدنس  دوخ  باتک  رد  .ق  .ه  ياّفوتم 588  بوشآرهش  نبا 

هعاس اهیلع  یـشغی  بلقلا  همرتحم  نیعلا  هیکاب  نکرلا  هدهنم  مسجلا  هلحان  سأرلا  هبـصعم  اهیبأ  دعب  تلاز  ام  : » هَّللا لوسر  تنب  همطاف 
هقفـش ساّنلا  دشأ  ناک  يذلا  امکوبأ  نیأ  هّرم ؟ دعب  هّرم  امکلمحی  امکمرکی و  ناک  نیذـلا  امکوبأ  نیأ  اهیدـلول : لوقت  هعاس و  دـعب 

ّمث امکب  لعفی  لزی  مل  امک  هقتاع  یلع  امکلمحی  ًادـبأ و ال  بابلا  اذـه  حـتفی  هارأ  و ال  ضرألا ؟ یلع  نایـشمت  امکعدـی  الف  اـمکیلع 
(2) .هلیل » نیعبرأ  تثکماس  تضرم و 

رجح نبا  ص 119 ؛ ج 3 ، خـیرات ،» ، » یبوقعی ءایلوالاهیلح ؛» ، » میعنوبا ص 204 ؛ هّمهملا ،» لوـصف  . » ص 142 هّیـصولا ،» تابثا  - » 1
ص 307 صاوخلاهرکذت ،» ، » يزوج نبا  طبس  بیذهتلا ؛» بیذهت  ، » ینالقسع

تشاد و نازوس  یبلق  نایرگ و  ینامـشچ  كانمغ ، مادـنا ، رغال  دوب ، هتـسب  ار  شرـس  ناـنچمه  شا ، یمارگ  ردـپ  گرم  زا  سپ  - » 2
شود هب  ار  امـش  تشاذگ و  یم  مارتحا  امـش  هب  هک  تساجک  ناتردپ  دومرف : یم  شدـنزرف  ود  هب  درک و  یم  شغ  تعاس  هب  تعاس 

ار وا  زگره  رگید  دیور ! هار  نیمز  يور  داد  یمن  هزاجا  درک و  یم  ینابرهم  امـش  هب  همه  زا  شیب  هک  تساجک  ناتردـپ  تفرگ ؟ یم 
« .دـنام هدـنز  زور  لـهچ  طـقف  دـش و  ضیرم  سپـس  .دریگ  شود  رب  ار  امـش  هشیمه  دـننام  دـیاشگب و  ار  رد  نیا  هـک  دـید  مهاوـخن 

ص 342 ج 3 ، بلاط ،» یبا  لآ  بقانملا  »
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شا هنامز  هب  وا  .دـننک  رازگرب  توکـس  هب  ار  شتافو  تساوخ  یم  هک  دوب  ور  نیا  زا  دوب و  شهارمه  رمع ، نایاپ  ات  نزح  ّرثأت و  نیا 
: دوش نفد  هنابش  درک  ّتیصو  هک  تشادن  تیاضر 

هب هعجارم  اب  باتک  ّفلؤم   (1) کلذب .» اهملعی  مل  الیل و  یلع  اهنفدف  لاق : .اهیلع  ایلصی  رمع و ال  رکبوبأ و ال  تتام ، اذإ  ملعی  نأ ال  »
نزح و رّرکم  روط  هب  ردپ ، تلحر  زا  سپ  شتایح  هاتوک  ماّیا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  درادـن  يدـیدرت  یتیاور ، یخیرات و  عبانم 

هناخ رد  اـی  ربماـیپ و  دـقرم  بلطملادـبع و  نب  هزمح  اـی  دـسا  تنب  همطاـف  رازم  رب  هناـخ و  لـها  عمج ، ناـیم  رد  ار  دوخ  دـیدش  ّرثأـت 
.تسا هدرک  راکشآ  ار  نآ  هداد و  زورب  دوخ  زا  عیقب  ناتسربق  یلامش  تمس  رد  شرّقحم 

ینشور ياه  شرازگ  تسا ، هدش  تیب  لها  نفدم  عیقب ، رد  ًادعب  هک  يا  هعقب  یلامش  تمـسق  رد  وا  مان  هب  هک  يا  هناخ  دروم  رد  هّتبلا 
ار نآ  هباطملا » مناغملا   » شباتک رد  بناجنیا  هّتبلا  هک  يدابآزوریف » نیّدلادجم   » زا يدوهمـس  هتفگ  هب  هّجوت  اب  یلو  مرادن ؛ تسد  رد 

هدرک یم  دـمآو  تفر  نآ  هب  هک  هدوب  يا  هناخ  اجنآ  رد  اـی  هتـشاد و  يا  هناـخ  روکذـم  ّلـحم  رد  همطاـف  هک  دوش  یم  مولعم  متفاـین ،
ياج مشاه  ینب  ياه  هناـخ  هدودـحم  رد  هک  مناد  یم  ردـقنیمه  .دـشن  مولعم  نم  رب  هدوب ، یـسک  هچ  نآ  زا  هناـخ  هک  نیا  اـّما  .تسا 

: دیوگ یم  يدابآزوریف  .تسا  هتشاد 

هافو دـعب  هیف  نزحلا  تمزتلا  اهنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  همطاـف  هیلإ  توأ  يذـلا  تیبلا  هنأ  لاـقی  .نازحـألا  تیبب  فرعی  هتبرت  عضوم  «و 
اهیبأ

دومن و نفد  ار  وا  هنابش  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : تسا ، هدشن  هتـسناد  دنا ، هدرازگن  زامن  همطاف  هزانج  رب  رمع  رکبوبا و  هک  نیا  - » 1
.ساّبع نبا  زا  لقن  هب  .دادن » عالطا  اه  نآ  هب 
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: دیازفا یم  يدوهمس   (1) مّلسو .»- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  نیلسرملادّیس -

ناکم ساـسا  نیا  رب   (2) ساـبعلا » نسحلا و  دهـشم  هلبق  یف  همطاـف  دجـسمب  فورعملا  عضوملا  وه  اـمنا  نزحلا  تیبـب  روهـشملا  «و 
هب لیدـبت  اهدـعب  تسیرگ و  یم  شردـپ  كوس  رد  اجنآ  رد  همطاف  هک  دوب  يا  هناـخ  دـنتفگ - یم  زین  نزحلا  تیب  نادـب  هک  روبزم -

.تسا هدش  مالسلا  اهیلع  همطاف  دجسم  هاگنآ  وا و  هربقم 

ارچ و تساج ؟ نامه  همطاف  هربقم  ایآ  تسا ؟ هدوب  یسک  هچ  ِنآ  زا  هناخ  نآ  .میراد  لوهجم  نیدنچ  انب ، یخیرات  ریس  نیا  رد  ًارهاظ 
صاخ و ترهـش  هدـیدرگ و  نازحألا - تیب  ای  نزحلا  تیب  مان  اب  وا - يراوگوس  روهـشم  لحم  همطاف و  مانب  يدجـسم  اـجنآ  هنوگچ 

؟ تسا هتفای  ماع 

.تفاین هر  اهنآ  خساپ  هب  ریقح ، ّفلؤم  هک  تسا  ییاه  لاؤس  اه  نیا  همه 

مالـسا لّوا  هدس  هنیدم  تفاب  رد  یناکم  نینچ  تّحـص  مدـع  رب  یلیلد  دـناوت  یمن  یخیرات  تادنتـسم  هب  یـسرتسد  مدـع  لاح  ره  هب 
نکاما زا  یکی  ناونع  هب  نزحلا  تیب  زا  دـنهد ، هئارا  ار  ییاه  شـسرپ  نینچ  یخیرات  دانـسا  هک  نآ  یب  هنیدـم  ناـخّروم  همه  .ددرگ 

: دنا هدرک  اهدای  هنیدم  نارئاز  یندید  عاقب  زا  اه و  یندم  یترایز 

بلطملادبع نب  ساّبع  هبق  ترواجم  رد  همطاف  هناخ  زا  تسا ، هدید  ار  هنیدم  يرجه ، مشـش  نرق  رد  هک  ناملـسم - حاّیـس  ریبج - نبا 
هدرک دای  هتشاد ، ترهش  نزحلا  تیب  هب  هک 

اهیلع همطاف  ترـضح  هک  تسا  یلزنم  نامه  اجنآ  دوش : یم  هتفگ  .تسا  فورعم  نازحالا » تیب  « ؛ هودـنا هناـخ  ماـن  هب  شنفدـم  - » 1
« .دش نیشن  هناخ  هودنا  مغ و  اب  شا  یمارگ  ردپ  تلحر  زا  سپ  مالسلا 

هاگمارآ نآ  يور  هب  ور  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دجـسم  نامه  عقاو  رد  تسا ، فورعم  هودـنا  هناخ  مان  هب  هچنآ  - » 2
ص 918 ج 2 ، یفطصملا ،» راد  رابخاب  افولا  ءافو  .تسا » سابع  نسح و 
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: دسیون یم 

زا يرایـسب  دننام  رگا   (1) .نزحلا » تیب  فرعی  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  لوسّرلا - تنب  همطاـفل  تیبـب  هّیـسابعلا  هّبقلا  یلی  «و 
ساسا یب  تسا ، هدش  نوفدم  عیقب  رد  وا  هک  ار  ترهـش  نیا  میناوت  یمن  مینادن ، عیقب  رد  ار  همطاف  نفدم  ثیدـح ، نایوار  ناخّروم و 

.دشاب هتشاد  دوجو  همطاف  نفدم  اب  نزحلا  تیب  رگید : ترهش  هب  ای  همطاف  هناخ  نیب  يا  هطبار  دیاب  سپ  .میناوخب 

مغ هناخ  مه  تسا ؛ همطاف  هربقم  اجنآ  دننک  نامگ  هک  تسا  هتخادنا  هابتشا  هب  ار  يرایسب  يا ، هناخ  نینچ  ندوب  یقیقح  تسا  نکمم 
! شهاگمارآ مه  تسوا و 

: دنا هدرک  يدای  هناخ  نیا  زا  هک  یناحاّیس  هب  میدرگزاب 

: دیوگ یم  یناهارف  نیسح  ازریم 

نیا رد  نهآ  زا  یکچوک  حیرض  تسا و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نازحألا  تیب  هک  تسا  یکچوک  هعقب  عیقب ، هّمئا  دبنگ  تشپ  رد  »
: نآ هک  دنک  یم  فصو  هّمئا  هعقب  یلامش  تمس  رد  ار  ییانب  اراکشآ  شباتک  رد  زین  یسوم » نب  یلع   » (2) .تسا » هعقب 

يزاریش ردّصلا  بیان   (3) مسوملا .» نمز  یف  مهریغ  ماجعألا و  نم  هعیشلا  ّالإ  اهروزی  نازحألا ال  هعقب  فرعت  اهیف و  یش ء  هّبق ال  »... 
: تسا هدرک  فصو  نینچ  شا  همانرفس  رد  ار  نآ  هدید و  ار  هبق  يانب  .ق  .ه   1306 رد 1305 /

هّمئا هعقب  رد  و  .تسا » هدـش  نوفدـم  نسح  ترـضح  هعقب  راوید  هب  لصّتم  نازحألا  تیب  لباقم  رد  یئاسحا  دـمحا  خیـش  رگید  و  »... 
نوفدم هرهاط  هقیدص  بانج  دنیوگ  یم   » عیقب

« .دشاب یم  فورعم  هودنا  هناخ  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یمارگ  رتخد  همطاف  هناخ  سابع ، هاگمارآ  زا  سپ  - » 1
صص 283 و 286 همانرفس : - 2

ص 11 هرّونملا ، هنیدملا  فصو  - 3
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: دسیون یم  عیقب  راثآ  فصو  نمض  ًاحیرص  اشاپ » تعفر  میهاربا   » (1) .دنا » هداد  لامتحا  مه  نازحألا  تیب  رد  هکنانچ  دنتسه ؛

نیا رب   (2) .اهیبأ » هاـفو  دـعب  هیف  نزحلا  تمزتلا  یبنلا و  تنب  هیلإ  توآ  يذـلا  تیبلا  یف  اـّهنأ  لاـقی  نزحلا  هبق  یمـست  هبق  كاـنه  «و 
ترواجم رد  هک  تسا  یّلحم  ناکم و  نامه  هدوب ، بهذم  یعیـش  نایناریا  ترایز  دروم  شیپ  نرق  کی  رد  هک  ینازحألا  تیب  ساسا 

.تسا هتشاد  دوجو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  روبق  یبونج 

.دراد یساسا  توافت  تسا ، نارئاز  روهشم  ریخا ، ههد  دنچ  رد  هچنآ  اب  هناشن  نیا 

نیا زا  .دراد  ياج  نآ  زا  جراخ  عیقب و  ناتـسربق  یقرـش  تمـس  رد  انب ، ساسا  زا  يراـثآ  اـب  حّطـسم و  نیمز  تروص  هب  یلعف  ناـکم 
.تسا هدیسرن  ریقح  ّفلؤم  تسد  هب  هتشذگ ، نورق  زا  دنتسم  يذخأم  رد  يرکذ  چیه  ناکم ،

شگرم زا  لبق  لاس  رد  تفر ، اـیند  راد  زا  .ق  .ه  لاس 1398  هب  هنیدم  رد  یگدنز  لاس  زا 90  سپ  هک  راّطع » یفطصم  دّیس  موحرم  »
: تفگ ّفلؤم  هب  هنیدم  زا  وا  ییاسانش  قباوس و  هب  هّجوت  اب 

رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  روبق  رواجم  ّلحم  نامه  دـناوخ ، نازحألا  تیب  ناونع  هب  ناوت  یم  هچنآ  مداد و  ماجنا  يدایز  تاـقیقحت  »
« .دشاب یم  عیقب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هک  تسا  یلزنم  نامه  رد  دـبنگ  نیا  دوش  یم  هتفگ  .دراد  دوجو  هودـنا  دـبنگ  ماـن  هب  يدـبنگ  - » 1
ص 228 نیمرحلاهفحت ، .دش  نیشن  هناخ  نآ  رد  هودنا  مغ و  اب  درک و  تمیزع  اجنآ  هب  شردپ  تلحر  زا  سپ 

ص 426 ج 1 ، نیمرحلاهآرم ، - 2
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453 ص :

ربمایپ نادنزرف  رباقم  مّوس ؛ لصف 

بنیز هربقم  فلا :

میوقت هب  .دـیدرگ (1)  دـّلوتم  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  زا  تثعب ، زا  لـبق  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رتخد  نیرتـگرزب  بنیز 
.دومن (2) جاودزا  عیبر » نبا  صاعلاوبا   » اب یناوج  رد  دش و  ّدلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  لاس  یس  بنیز  موسرم ،

.دوب سمش » دبع  نب  يزعلادبع   » نارسپ زا  یکی  عیبر 

«: صاعلاوبا »

مجعم  » رد ینابزرم »  » يانثتـسا هب   (3) يربکلا » هتنبا  مالّـسلا - هیلع  یبّنلا - هجّوز  مّلـسو .- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ُرْهـص  »
.دنا هتسناد  طیقل  ار  وا  مان  نارگید  هدوب ، مساق  شمان  صاعلاوبا ، دراد  مزج  هک  ص 332  ارعشلا ،»

.دمآ یم  رامش  هب  هّکم  لاجر  زا  دوب و  نیما  تراجت ، رد  لّومتم و  يدرف  صاعلاوبا 

نبا ص 157 ؛ نینمؤملا ،» تاهّما  بقانم  یف  نیمثلا  طمّسلا  ، » يربط نیدلا  ّبحم  ص 273 ؛ ج 1 ، سیمخلا ،» خیرات  ، » يرکب راید  - 1
ص 206 ج 1 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » ماشه نبا  ص 30 ؛ ج 8 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس

.يربکلاردب هوزغ  قاحسا ، نبا  کن : زین  ص 306 ؛ ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » ربلادبع نبا  - 2
« .سمش دبع  نب  يّزعلادبع  ونب  الؤه  و  ، » ص 77 برعلا ،» باسنا  هرهمج  ، » مزح نبا  - 3
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454 ص :

؛ تفرگ رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تیانع  دروم  بنیز ، شا  هلاخرتخد  اب  جاودزا  زا  سپ  هک  دوب  هجیدخ  رهاوخ  هلاه  شردام 
بنیز هنیدم ، هب  هّکم  زا  ناناملسم  ترجه  زا  سپ  .دنام (1)  یقاب  كرش  رد  شرسمه  دیورگ و  مالـسا  هب  بنیز  تّوبن ، زا  سپ  یلو 

: تسا هتفگ  قاحسا  نبا  .داد (2)  نت  ناناملسم  اب  دربن  هب  ردب  رد  هّکم  ناکرشم  اب  صاعلاوبا  هک  نیا  ات  دنامب ؛ فئاط  رد  رسمه ، دزن 

هک شرسمه - بنیز - تشادن و  تسد  رد  یلام  وا  .دش  هیدف  ياضاقت  شیدازآ  يارب  دمآ ، رد  ناناملسم  تراسا  هب  صاعلاوبا  نوچ 
ندـید اب  ربمایپ  .داتـسرف  ناناملـسم  يارب  دوب ، هداد  هیدـه  وا  هب  شرداـم  هک  ار  يدـنبولگ  دوب ، هتفاـی  یهاـگآ  صاـعلاوبا  تراـسا  زا 

زا ار  شرتـخد  قـالط  ضوـع ، رد  تخاـس و  اـهر  ار  صاـعلاوبا  .تـشگ  رادـیدپ  شلد  رد  دـیدش  یتـّقر  ّرثأـتم و  هجیدـخ ، دـنبولگ 
.درک تقفاوم  زین  وا  هک  تساوخ  صاعلاوبا 

مزع ناناملسم ، زا  رفن  داتفه  اب  هثراح  نبدیز  .ق  .ه  لاس 6  رد  .تسویپ (3)  ردپ  هب  درک و  ترجاهم  هنیدم  هب  بنیز  ییادج ، زا  سپ 
.دـندمآ (4) رد  تراـسا  هب  عـیبرلا - نـب  صاـعلاوبا  هـلمج  زا  ناـیّکم - زا  یهورگ  هار  هناـیم  رد  .دوـمن  صیعلا  هـقطنم  رد  ار  يدربـن 

.داد هانپ  ار  وا  زین  بنیز  .درب  هانپ  بنیز  هناخ  هب  دش و  هنیدم  دراو  بش  صاعلاوبا 

رد بنیز  دنروآ ، ياجب  ار  حبـص  زامن  ات  دندروآ  ور  وا  درگ  هب  نایوگریبکت  ناناملـسم  دش و  جراخ  هناخ  زا  ربمایپ  هک  ماگنه  حبص 
: دروآ رب  دایرف  هناخ ، لخدم  ای  نانز  ِفص 

«. مداد هانپ  عیبرلا  نب  صاعلاوبا  هب  نم  مدرم ! يا  »

.قاحسا نبا  زا  لقن  هب  ص 304 ، ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » ماشه نبا  - 1
ص 401 ج 1 ، خیرات ،» ، » یبوقعی - 2

، یلیهس هنیدملا ؛» یلا  بنیز  جورخ  ، » ص 308 ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » قاحـسا نبا  ص 312 ؛ ج 4 ، باعیتسإلا ،» ، » ربلادـبع نبا  - 3
ج 1، یبوقعی » خیرات   » ص 32 و ج 11 ، هّیمالـسإلا ،» فراعملاهرئاد  : » کن زین  هنیدـملا ؛» یلا  بنیز  جورخ  : » لیذ فنألا ،» ضوّرلا  »

ص 401
هنسلا ، » ص 284 ج 1 ، تاقثلا » ، » نابح نبا  زین  صیعلا .» یلا  هثراح  نب  دـیز  هّیرـس  ، » ج 3 هّیبلحلا ،» هریّـسلا  ، » یبلح نیّدلا  ناهرب  - 4

«. صیعلا فرطلا و  یلا  دیز  هّیرس  هسداسلا ،
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455 ص :

: دومرف دوخ  نارای  هب  باطخ  تفگ ، مالس  ار  زامن  نوچ  ربمایپ 

تعمـس یتح  کلذ  نم  یـش ء  تملعام  هدـیب ، دّـمحم  سفن  يذـّلا  اّمأ و  لاـق : معن ! اولاـق : تعمـس ؟ اـم  متعمـس  لـه  ساـّنلا ! اـهّیأ  »
.هتنبا یلع  لخدف  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  فرصنا  ّمث  مهاندأ  نیملسملا  یلع  ریجی  هنأ  .متعمسام 

نوچ یلو  دـش ؛ ناملـسم  وا  عیبر ، اـب  وـگتفگ  زا  سپ   (1) هل .» نیّلحی  ـال  کـّناف  کـیلإ ، ّنُصلجی  ـال  هاوثم َو  یمرکأ  هّینب ! يأ  لاـقف :
ات تشاداو  ار  وا  ربماـیپ  .دـشن  شناـبحاص  هب  اـهنآ  ِندادـن  سپ  هب  رـضاح  دـندوب ، هدراذـگاو  وا  دزن  تناـما  هـب  ناکرـشم  زا  یلاوـما 

هاگنآ دنک و  هیفصت  ار  اه  باسح  دهد و  لیوحت  ار  ناکرـشم )  ) مدرم ياه  هدرپس  ددرگزاب ؛ هّکم  هب  دزاس ؛ ناهنپ  ار  دوخ  یناملـسم 
هیفصت ار  ناشیاه  باسح  دنادرگزاب ؛ نایـشیرق  هب  ار  یتناما  لاوما  .تشگزاب  هّکم  هب  صاعلاوبا  .دیامن (2)  ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا 

: تفگ درک و  باطخ  ار  ناکرشم  دمآ ، غراف  راک  نیا  زا  نوچ  دومن و 

هَّللا ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  ّینإف  لاق : .ًامیرک  ًاّیفو  كاندجو  دقف  .ًاریخ  هَّللا  كازج  اولاق : هذخأی ؟ مل  لام  مکنم  دحأل  یقب  له  رشعم ! ای  »
ّلجوّزع هَّللا  اهادأ  املف  مکلاومأ  لـکآ  ّینإ  اّونظت  نأ  فوخت  ـال  مالـسإلا أ  نم  ینعنم  اـم  هَّللاو  .هلوسر  هدـبع و  ًادّـمحم  نأ  دهـشأ  و 

(3) ُتملسأ .» مکیلإ 

تسد رد  دمحم  ناج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : .يرآ  دنتفگ : دیا »؟ هدینش  زین  امش  ما  هدینش  نم  هک  هچنآ  ایآ  مدرم ، يا  - » 1
ربمایپ سپس  .دسر  یم  نیملسم  مامت  دایرف  هب  هک  تسوا  .میشاب  ییاهربخ  نینچ  ندینش  قحتسم  هک  ما  هدادن  ماجنا  ار  يراک  تسوا ،

، ماـشه نبا  کـن : رادـب و ...  یمارگ  ار  شمدـق  مرتخد ! دومرف : دـش و  وا  لزنم  هناور  شرتـخد  ندـید  روظنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.نامور نب  دیزی  زا  لقن  هب  قاحسا  نبا  ذخأم ، نامه  هّیوبّنلا ،» هریّسلا  »

نبا زا  لقن  هب  هّیوبّنلا ،» هریّـسلا  ، » ماشه نبا  زین  هّیبلحلا ؛» هریّـسلا   » شماـه ص 146 ، ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّـسلا  ، » نالحد ینیز  دـمحا  - 2
ص 200؛ ج 3 ، نویعلا ،» ناـسنا  « ؛ ص 52 ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّـسلا  ، » ریثک نبا  ص 313 ؛ ج 2 ، رکب ، یبا  نب  هَّللادـبع  زا  وا  قاحـسا و 

ص 265 عامسالا ،» عاتما  »
اطع کین  شاداپ  امـش  هب  دـنوادخ  دـنتفگ : مدرم  دـشاب »؟ هتفرگن  ار  شلوپ  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  امـش  زا  یـسک  اـیآ  مدرم  يا  - » 3
ارم دنگوس ، ادخ  هب  هلوسر ،» ُهُدبَع و  ًادّمحم  ّنأ  دهشأ  و  هَّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  : » دومرف .میتفای  هدنـشخب  رادافو و  ار  وت  ام  .دیامرف 

لاوما ّلج  ّزع و  دـنوادخ  نوچ  مشاب و  هدروخ  ار  امـش  لاوما  دـیرب  نامگ  هک  نیا  زا  سرت  رگم  تسا ، هتـشادن  زاـب  يزیچ  مالـسا  زا 
ص 128 ج 4 ، باحصألا ،» ءامسأ  یف  باعیتسإلا  ، » ربلادبع نبا  کن : .مدش » تحار  دومن ، ادا  ار  امش 
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456 ص :

.تشگزاب ربمایپ  رتخد  اب  دوخ  ییوشانز  یگدنز  هب  صاعلاوبا  هنیدم ، هب  ترجه  هّکم و  كرت  زا  سپ 

: تسا هتفگ  يذمرت 

: تسا هتفگ  ساّبع  نبا  زا  لقن  هب  همرکع  یلو   (1) .دومن » دیدج  دقع  مالسا ، ّتنس  هب  ود  نآ  نایم  ربمایپ  »

«. احاکن ثدحی  مل  لّوألا و  حاکنلاب  نینس  تس  دعب  عیبرلا  نب  صاعلا  یبأ  یلع  بنیز  هتنبا  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - َّدر  »
نمؤی و ال یتح  تاکرشملا  اوحکنت  ال   » هیآ هب  هّجوت  اب  یلو  تسا ، هدش  هدناوخ  ربتعم  دانسا  رظن  زا  هچ  رگا  ساّبع » نبا   » ثیدح  (2)
، ورمع ثیدح  هلـسلس  رد  هک  نآ  ولو  دوش ؛ یم  دییأت  بیعـش  نبورمع  ثیدح  ءاملع ، عامجا  اهقف و  لمع   (3) نیکرشملا ،» اوحکنت 

هچنآ .تسین (4)  باتک  ّفلؤم  تامولعم  هطیح  رد  ماهبا ، نیا  قیقد  یسررب  .تسا  روهـشم  سیلدت  هب  هک  دراد  رارق  هاکرا  نب  جاّجح 
تفر و ایند  زا  دوب ، تایح  دیق  رد  شردپ  زونه  هک  یلاح  رد  بنیز  تسا ، مّلسم 

نبورمع زا  لقن  هب  امهدحأ » ُِملُْسی  نیکرـشملا  نیجوّزلا  یف  ءاج  ام   » باب حاکّنلا ، باتک  ص 305 ، ج 2 ، حیحّصلا ، عماجلا  ننس  - 1
ص 187 ج 7 ، يربکلا ،» ننس  ، » یقهیب و  یفطصملا » ننس  ، » هجام نبا  کن : زین  ثیدح 1151 . ْبیَعُش ،

هب یلع  نب  نسح  .رمع  نبدّـمحم  ص 272 ؛ ءزج 2 ، ننس ،» ، » دوادوبا ص 187 ؛ ج 7 ، يربکلا ،» ننّـسلا  ، » یقهیب کن : نینچمه  - 2
.ساّبع نبا  زا  لقن 

221 هرقب : - 3
هک ص 423  ج 9 ، يراخبلا ،» حیحـص  حرـش  يرابلا - حتف  ، » ینالقـسع رجح  نبا  کن : اهقف ، رظن  زا  هلأسم  شرگن  صوصخ  رد  - » 4

میرحت باب  ، » حاکن باتک  ص 178 ، ج 3 ، راصبتـسإلا ،» ، » یـسوط خیـش  کن : زین  .تسا  هداد  ناشن  لیامت  ثیدـح  ود  نیب  عمج  هب 
ص 199 ج 2 ، هعبرألا » بهاذملا  یلع  هقفلا  : » نینچمه رفاوکلا ؛» حاکن 
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457 ص :

.دش (1) هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  موثلک  ّما  هّیقر و  شرگید : رهاوخ  ود  ترواجم  رد  درازگ و  زامن  شا  هزانج  رب  ربمایپ 

موثلک ّما  هربقم  ب :

ود تسا ، مّلسم  هچنآ   (2) بهل ؟ یبا  نب  هبیتع  شردارب  ای  هدوب  بهل  یبا  نب  هبتع  موثلک ، ّما  رـسمه  ایآ  هک  دراد  دیدرت  قاحـسا  نبا 
.دندوب هّیقر - موثلک و  ّما  ربمایپ - نارتخد  زا  نت  ود  نارسمه  بهلوبا ، رسپ 

: دراد مزج  هتسناد ، اجبان  ار  قاحسا  نبا  دیدرت  فنألا » ضوّرلا   » رد یلیهس 

(4) ربلادبع » نبا   » تسا ینتفگ   (3) هبیتع » تحت  موثلک  ّمأ  بهل و  یبأ  هبتع  تحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  هّیقر  تناک  »
.تسا هتسناد  هبیتع  ار  وا  رسمه   (5) نیما » نسحم   » هبتع و ار  موثلک  ّما  رسمه 

ینمـشد هنیک و  وا  هب  تبـسن  دـندرک و  هطبار  عـطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اـب  مالـسا ، زا  سپ  لـیمج ، ّما  شرـسمه  بهلوـبا و 
هک دـش  نآ  هب  رجنم  تسب و  شقن  ربمایپ  نآرق  رد  بطحلا » هلامح  هئارما  و  ّبت ...  بهل و  یبا  ادـی  ّتبت  : » ِتایآ تبقاع  دـندیزرو و 

ردپ ترجه  زا  سپ  دنام و  ردـپ  رانک  رد  موثلک  ّما  .دنهد (6)  قالط  ار  ربمایپ  نارتخد  ات  دنراذگب  راشف  تحت  ار  دوخ  رـسپ  ود  نانآ 
رد ار  يزور  دنچ  هنیدم ، هب  هّکم  زا 

هب ص 313  ج 2 ، هّیوبّنلا » هریّـسلا  ، » ماشه نبا  ص 15 ؛ ج 1 ، نانجلاهآرم » ، » یعفاـی ص 311 ؛ ج 4 ، باعیتسإلا » ، » ربلادـبع نبا  - 1
، لبنح نبدمحا  نینچمه : ص 12 ؛ ج 1 ، بهذ » نم  رابخأ  یف  بهّذلا  تارذش  ، » دامع نبا  زین : هریرهوبا ؛ زا  وا  قاحسا و  نبا  زا  لقن 

ص 85 ءزج 5 ، دنسم ،» »
ص 302 ج 1 ، هّیوبّنلا » هریّسلا  - » 2

ج تاقثلا » ، » نابح نبا  کن : .هبیتع » رسمه  موثلک  ّما  دوب و  بهلوبا  دنزرف  هبتع  رسمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رتخد  هیقر  - » 3
ص 143 ، 2

ص 143 ج 2 ، تاقثلا ، نابح ، نبا  - 4
ص 18 ج 2 ، هعیّشلا ،» نایعا  - » 5

.هدنم نبا  زا  لقن  هب  ص 490  ج 2 ، هباحّصلا ،» زییمت  یف  هباصإلا  ، » ینالقسع رجح  یبا  - 6
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458 ص :

موس لاس  رد  موثلک  ّما  دوب ، هدمآرد  نامثع  يرسمه  هب  هک  هّیقر  تافو  زا  سپ  .دش (1)  هنیدم  مزاع  هک  نیا  ات  دنارذگ ؛ همطاف  رانک 
.دمآ رد  ناّفع  نب  نامثع  دقع  هب  ترجه 

تبسن لاجر ، ملع  ناملاع  زا  یضعب  یلو   (2) دنهد ؛ دانتسا  یحو  هب  ار  يدنویپ  نینچ  قّقحت  هک  دنا  هتساوخ  یتیاور  عبانم  زا  یـضعب 
دوب تایح  دیق  رد  ترجه  لاس 9  ات  موثلک  ّما  .دنا (3)  هداد  رظن  نآ  تلاصا  یفن  هب  ًابلاغ  هدرک ، دیدرت  يدنس  نینچ  دانسا  هلـسلس  هب 

موثلک ّما  ِدسج  بلطملادبع ، تنب  هّیفص  سیمع و  تنب  ءامـسا  .تشذگرد (4)  هنیدم  رد  دروایب ، نامثع  يارب  يدـنزرف  هک  نآ  یب  و 
: تفگ کلام  نب  سنا  .دندرک (5)  نفد  عیقب  رد  ار  يو  ربمایپ ، روضح  اب  باحصا  دنداد و  لسغ  ار 

: درک باطخ  هباحص  هب  تسیرگ و  یم  رتخد  ناجیب  دسج  رب  ربمایپ  »

(7) لزناف .»! لاق  انأ ! هحلطوبأ  لاقف  هلیللا ؟ فراقی (6)  مل  ٌلجر  مکنم  له  »

«. يربکلا تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 1
هریرُهوبا زا  لقن  هب  هَّللا » لوسر  باحصا  لئاضف  یف  ، » ص 53 لّوا ، ءزج  یفطصملا ،» ننس  ، » هجام نبا  - 2

، نابح نبا  کن : زین  دـلاخ .» نب  نامثع  نبدّـمحم   » هراب رد  مقر 555 ، ص 336 ، ج 9 ، بیذهتلا » بیذـهت  ، » ینالقـسع رجح  نبا  - 3
: کن ثیدـح  دانـسا  هراب  رد  ص 171 و  ج 6 ، بیذـهتلا ،» بیذـهت  ، » ینالقـسع رجح  نبا  کن : دـلاخ  نب  نامثع  هراب  رد  تاقثلا .» »

ص 264 ج 13 ، دادغب » خیرات  ، » بیطخ ثیدح و  لیذ  ص 54 ، ءزج 1 ، هجام ،» نبا  ننس   » رب يدنس  ریسفت 
ص 15 ج 1 ، نانجلاهآرم » ، » یعفای - 4

ص 42 ج 4 ، كردتسملا » ، » مکاح ص 291 ؛ ج 2 ، خیراتلا ،» یف  لماکلا  ، » ریثا نبا  ص 290 ؛ ج 1 ، خیرات ،» ، » رکاسع نبا  - 5
لیذ يرابلا ،» حـتف   » رد رجح  نبا  .عامجلا  انّزلا ، فرق : ص 28 ، ج 9 ، برعلا ،» ناسل  ، » روظنم نبا  کن : هفراـقم »  » هژاو هراـب  رد  - » 6

ضورلا ، » یلیهـس کـن : زین  .تسا  بنذـلا »  » ياـنعم هب  فراـقم »  » هک تسا  هدروآ  ار  حـیلف  كراـبم و  نبا  هتفگ  هدـش ، داـی  ِثیدـح 
ص 107 ج 2 ، لاطب ، نبا  زا  لقن  هب  ُفنُألا »

، يراخب ماما  کن : .وش  لخاد  دومرف : .نم  داد : خساپ  هحلط  وبا  دشاب »؟ هدرکن  یهانگ  بشما  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  - » 7
ثیدح 1275 یبّنلا ،...  لوق  باب 32 ، زئانجلا ، حیحص ،» »
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459 ص :

ربق دراو  هحلطوبا  بلاط و  یبا  نب  یلع  دـیز ، نب  هماسا  لضف ، موثلک ، ّما  نیفدـت  ماگنه  رد  هک  تسا  دـقتعم  هباـصإلا »  » رد رجح  نبا 
هبق هب : اهدـعب  هک  نارهاوخ  رگید  رانک  رد  وا  .دشاب (1)  هدش  رـسمه  ربق  دراو  نامثع  هک  دنک  یمن  رکذ  يذخأم  لاح  ره  هب  .دـندش 

.دش هدرپس  كاخب  تفای ، ترهش  لوسرلا  تانب 

هیقر هربقم  پ :

عبانم نایم  رد  تسا ، هدوب  رتگرزب  کیمادک  زا  رتکچوک و  رهاوخ  نیمادـک  زا  هّیقر  هک  نیا  ربمایپ و  نارتخد  یّنـس  رّخأت  مّدـقت و  رد 
نارگید یلو  دوب ؛ بهل  یبا  نب  هبتع  هّیقر ، رـسمه  هک  دراد  مزج  فنـآلا » ضورلا   » رد یلیهـس  .دراد (2)  دوجو  رظن  فـالتخا  ربتعم ،

.دنا هدرک  دیدرت  هبیتع  هبتع و  نیب 

زا ییادـج  زا  سپ  هّیقر  .دنداد (3)  قالط  ار  ربمایپ  نارتخد  شنارـسپ  بهلوبا ، تساوخرد  هب  انب  مالـسا و  زا  سپ  تسا  مّلـسم  هچنآ 
زا وا  .دنتـشگزاب (5)  هنیدم  هب  هشبح  زا  هاگنآ  دومن (4) و  ترجه  هشبح  هب  يو  اب  درک و  جاودزا  ناّفع  نب  نامثع  اـب  بهلوبا ، رـسپ 

تفای و تافو  يرامیب  رثا  رب  ترجه  مراهچ  لاس  رد  یلو  دندوب ؛ هداهن  هَّللادبع  ار  شمان  هک  دروآ  ایند  هب  هشبح  رد  يدـنزرف  نامثع 
ردب هقطنم  رد  ردب  هعقاو  نایرج  رد  يرامیب  رثا  رب  هّیقر  هک  دنا  هتفگ  فالتخا  هب  ناخّروم  .درازگ (6)  زامن  شا  هون  هزانج  رب  ربمایپ 

.هباصإلا شماه : ص 487 ، ج 4 ، باعیتسإلا » ، » ربلادبع نبا  - 1
یّلص هدالوأ  ، » ص 202 ج 1 ، هّیوبّنلا ،» هریّـسلا  ، » ماشه نبا  .رمع  نبا  زا  لـقن  هب  ص 304  ج 4 ، هباصإلا ،» ، » ینالقـسع رجح  نبا  - 2

ص 308 ج 3 ، هّیبلحلاهریّسلا » ، » نیّدلا ناهرب  قاحسا و  نبا  زا  لقن  هب  هجیدخ » نم  ملسو  هیلع  هَّللا 
«. ّنهجاوزأ نم  لوسّرلا  تانب  قیلطت  یف  شیرق  یعس  ، » ص 306 ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » ماشه نبا  - 3

«. هشبحلا ضرأ  یلإ  یلوألا  هرجهلا  رکذ  ، » ص 344 ج 1 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » ماشه نبا  - 4
«. هشبحلا ضرأ  نم  داع  نم  رکذ  ، » ص 3 ج 2 ، - 5

.رداص راد  پاچ  ص 4 ، ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 6
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460 ص :

یقحلا  » هلمج نمض  ربمایپ  .تسا (1)  هدرک  عادو  ار  یگدنز  ترجه ، مود  لاس  رد  وا  هک  تسا  نیا  تسا ، مّلسم  هچنآ  .تفای  تافو 
.دننک نفد  نامثع  ربق  ترواجم  رد  ار  وا  داد  روتسد   (2) نوعظم » نب  نامثع  انفلسب 

: هک تسا  هداد  ربخ  ار  ام  روکذم  مسارم  زا  ساّبع  نبا 

[ هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - لـعجف  یکبت  هبنج  يأ  همطاـف  ربقلا و  ریفـش  یلع  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دـعق  «و 
وا هک  نیا  هب  رظن  تسا ، هدـمآ  نوعظم  نب  ناـمثع  هربقم  حرـش  لـیذ  هچناـنچ  هّتبلا   (3) اهل .» همحر  هبوثب  همطاف  نیع  حـسمی  مّلـسو -
هب یلاوح  نامه  رد  ار  دوخ  ناگدرم  هک  تشگ  ناناملـسم  يارب  یناـشن  شربق  دـش ، نفد  عیقب  رد  هک  دوب  ناناملـسم  زا  درف  نیتسخن 

.دنراپس كاخ 

میهاربا هربقم  ت :

.ه لاس 8  هّجحلا  يذ  رد  دوب ، یطبق  هیرام  شردام  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رـسپ  میهاربا  هک  دیآ  یمرب  یخیرات  تادنتـسم  زا 
.دوب راّجنونب »  » زا دیز » نب  رذنم  تنب  هدرب  ّما   » شا هیاد  و  یملس »  » شا هلباق  .دمآ (4) ایند  هب  .ق 

.دومن یمن  نامتک  وا  هب  تبسن  ار  شا  هفطاع  تشاد و  یصاخ  هقالع  رسپ  نیا  هب  ربمایپ 

هب كرابم  نبازا  لـقن  هب  يزاـغم » ، » يدـقاو هباـصإلا ؛» ، » ینالقـسع رجح  نبا  زین  ص 334 ؛ ج 2 ، هّیوـبنلا ،» هریّـسلا  ، » ماـشه نبا  - 1
.يرهز زا  تیاور 

« .ریگ شیپ  رد  ار  نوعظم  نب  نامثع  هار  - » 2
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .درک  یم  هیرگ  همطاف  ترضح  شرانک  رد  دنتسشن و  ربق  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگربمایپ  - » 3

ص لّوا ، ءزج  دنـسم » ، » لبنح نب  دـمحا  کن : .درک » مالـسلا  اهیلع  همطاف  هدولآ  کشا  نامـشچ  ندرک  كاپ  هب  عورـش  شنهاریپ  اب 
زا لقن  هب  رهضم  نب  فسوی  زا  تیاور  هب  دیز  نب  یلع  قیرط  زا  ار  نآ  يربکلا » تاقبطلا  : » رد دعـس  نبا  .لامعلازنک  شماه : اب  ، 335

.تسا هدرک  تبث  ساّبع  نبا 
ج هباصإلا » ، » ینالقسعرجح نبا  ص 5 ؛ ج 5 ، دیرفلا ،» دقعلا  ، » یسلدنا ّهبر  دبع  نبا  ص 202 ؛ ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  ، » ماشه نبا  - 4

ص 25 ، 4
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هب درپس و  هر  ّتیدبا  هب  درک و  كرت  ار  ردام  ردپ و  ناماد  هام - هد  لاس و  کی  زا  سپ  ای  ترجه - مهد  لاس  رد  وا  هک  تسا  مّلـسم 
رارق ناقّقحم  هّجوت  دروم  میهاربا  گرم  اب  طاـبترا  رد  هچنآ  .دندرپس (1)  كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  شدسج  هک  دنا  هتفگ  نیقی 
هدـش رادـیدپ  هنیدـم  نامـسآ  رد  يو  ندرپس  كاخ  هب  مسارم  تاـفو و  زور  اـب  ناـمزمه  هک  هدوب  یفوسخ  اـی  فوسک  تسا ، هتفرگ 

نایمدآ یگدـنز  ثداوح  اب  یمیقتـسم  طابترا  اه  برع  هدـیقع  رد  هک  هدـیدپ  نیا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  .تسا 
هتـسناد و یتسه  ماظن  یعیبط  تانایرج  زا  شیوخ ، نامز  رد  جـیار  دـئاقع  فالـسا و  سکعرب  ار  نآ  هدرک و  عطاق  رظن  راهظا  دراد ،

.تسا هدناوخ  طابترا  یب  نآ  اب  ار  نایمدآ  تایح  گرم و 

فوسخ فوسک و  هراب  رد  رمع  نبا  زا  لقن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  دنا  هدرک  تبث  نینچ  ثیدـح  هریـس و  ّمهم  عبانم  همه 
: تسا هتفگ 

«. اّولصف اوموقف  امهومتیرأ  اذإف  .هَّللا  تایآ  نم  ناتیآ  امهنکل  ساّنلا و  نم  دحأ  تومل  نافسکنیال  رمقلا  سمشلا و  ّنإ  »

: هشیاع زا  تیاور  هب  ظفل  نیا  هب  ای 

اّولـص و اورِّبک و  هَّللا و  اوعداف  کلذ  متیأر  اذإـف  هتاـیحل  ـال  ٍدـحأ و  تومل  نافـسخنی  ـال  هَّللا  تاـیآ  نم  ناـتیآ  رمقلاو  سمّـشلا  ّنإ  »
عباـنم رد  فوسخ  فوسک و  زورب  عقاوم  رد  تاـیآ  زاـمن  هضیرف  هب  طوبرم  ِلوصف  ساـسا  هک  تاـیاور  هعوـمجم  نیا   (2) اوقَّدصت .»

مّلسم دراذگ و  یمن  یقاب  یّکش  چیه  ياج  تسا ، هدش  یمالسا 

ص 282 ج 1 ، تاقثلا » ، » نابح نبا  - 1
یمن فوسخ  راچد  یـسک  دلوت  ای  گرم  تبـسانم  هب  هک  تسا  يدنوادخ  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  تمالع و  ود  دیـشروخ  هام و  - » 2

، دوعـسم نبا  قرُط  زا  لقن  هب  دیهدب »...  هقدـص  دـیراد و  اپب  زامن  دـیتسرف و  ریبکت  اعد و  دـیدرک ، هدـهاشم  يزیچ  نینچ  رگا  .دـنوش 
ج 3، يربکلا ،» ننس  ، » یقهیب يراخب و  ماما  حیحص ،» «، » فوسکلا  » باتک رد  رکب و ...  یبا  تنب  ءامسا  ساّبع ، نبا  هبعـش ، نب  هریغم 

 ... ص 341 و
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هک تسا  تعیبط  ناهج  نیناوق  نایرج  زا  یشان  یعیبط و  هدیدپ  ود  فوسخ ، فوسک و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رظن  زا  هک  تسا 
.درادن اه  ناسنا  تامم  تایح و  يارجم  هب  یطابترا  نآ  عوقو  یلهاج ، بهاذم  نارحاس و  میدق و  موجن  لها  هاگدید  فالخ  رب 

ای فوسک  قّقحت  دـمآ  یپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هتفگ  دزاـس : یم  موـلعم  هک  تسا  یتروـص  هب  ثیدـح  ناـیب  رگید  يوـس  زا 
اب طبترم  ار  هداد  خر  فوسخ  ای  فوسک  هنیدـم  لها  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هداد  خر  یناـسنا  گرم  اـی  دـّلوت  زا  سپ  هک  هدوب  یفوسخ 

تایاکح تایاور و  ریطاسا و  یلهاج و  ياه  هناسفا  رب  ینالطب  ّطخ  هدشدای ، هتفگ  اب  ربمایپ  ورنیا  زا  .دنا  هتـسناد  روبذم  گرم  هثداح 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالک  رودص  ثیدح ، هریـس و  عبانم  مومع  رگید ، شرگن  اب  .تسا  هدیـشک  یلیئارـسا  ینب  ًابلاغ  جیار و 

: دنا هتسناد  شدنزرف  گرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دیدش  فّسأت  ّرثأت و  بقاعتم  میهاربا و  تافو  زور  رد 

: تسا هتفگ  هبعش  نب  هریغم  زا  لقن  هب  حیحص »  » رد يراخب  ماما 

یم لقن  یـسوم  نسحلاوبا  زا  لقن  هب  یفاکلا » نم  عورف   » رد ینیلک  (1) و  میهاربإ .» تام  موی  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  سمّشلا  تفسک  »
: دنک

ار مدرم  فوسخ ، اـی  فوسک  دادـخر  اـب  میهاربا  گرم  ندـش  فداـصم  نیا ، رباـنب   (2) هَّللا »...  لوـسر  نبا  مـیهاربإ  ضبق  اـمل  هـّنإ  »
: تسا میهاربا  گرم  زا  یشان  نامسآ ، تلاح  رییغت  نیا  هک  دنرادنپ  نینچ  هک  تشاداو 

لاقف  » تروص هب  عیکو  نایفس  مالک  و  هَّللا »...  لوسر  نبا  دقفل  سمـشلا  تفـسکنا  ساّنلا : لاقف   » ِتروص هب  یـسوم  نسحلاوبا  مالک 
طبض میهاربإ » تومل  تفسکنا  ساّنلا :

« .دش یگتفرگ  راچد  باتفآ  میهاربا  گرم  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  - » 1
ص 463 ج 3 ، فوسکلا » هالص   » باب هالصلا ، باتک  یفاک ، عورف  - 2
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زین نآ  راشتنا  زا  لب  درکن ؛ نینچ  اهنت  هن  دریگب ، هرهب  دوخ  ذوفن  تهج  رد  مدرم ، رواب  زا  تسناوت  یم  هچ  رگ  ربماـیپ  .تسا (1)  هدش 
: تفگ ار  مدرم  تفر و  ربنم  رب  .دش  كانمشخ 

رد يراخبلا » حیحص  حرشب  يرابلا  حتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا   (2) هتایحل .»...  دحأ و ال  تومل  نافسکنی  رمقلا ال  سمـشلا و  ّنإ  »
: دنک یم  حیرصت  میهاربا » تام  موی   » ناونع تحت  هبعش » نبا  هریغم   » ثیدح لیذ 

هاگنآ  (3) هرجهلا .» نم  رشاعلا  هنسلا  یف  تام  ّهنأ  ریـسلا  لهأ  روهمج  رکذ  دق  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - نبا  ینعی  »... 
يدادعت ص 302 ، نیحلاصلا » ضایر   » رد يوون  اّیرکذوبا  يراخب و  ماـما  زا  .دناد (4)  یم  رت  حیحـص  ار  .ق  .ه  لاس 9  نایاپ  ّفلؤم ،
يدّمحم تناید  ناجنـس  هتکن  رظنّدم  يو  تعیرـش  رد  یلـصا  ناونع  هب  اهدعب  هک  دنا  هدرک  يدای  شدـنزرف  نادـقف  رد  ربمایپ  ّرثأت  زا 

: دنک یم  لقن  کلام  نب  سنا  .تفرگ  رارق 

هَّللا لوسر  اـنیع  تلعجف  هسفنب ، دوجی  وه  هنع و  هَّللا  یـضر  میهاربإ  هنبا  یلع  لـخد  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  ّنإ  »
نمحّرلادبع هل  لاقف  نافرذت 

« .دش فوسک  دیشروخ  هَّللا  لوسر  دنزرف  نتفر  تسد  زا  هعیاض  تبسانم  هب  دنتفگ : مدرم  - » 1
« .دنوش یمن  یگتفرگ  راچد  یسک  ّدلوت  ای  گرم  يارب  دیشروخ  هام و  - » 2

دوردب يرجه  مهد  لاس  رد  يو  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  هریـس  لها  تیرثکا  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـنزرف  روظنم  - » 3
« .تفگ تایح 

ص 85. ج 7 ، لامعلازنک » ، » يدنه یقّتم  ص 202 ؛ ج 1 ، هیوبنلا » هریسلا  ، » قاحـسا نبا  ص 69 ؛ ءزج 8 ، يراقلا » هدـمع  ، » ینیع - 4
ص 404؛ ج 4 ، هباصإلا » ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 5 ؛ ج 5 ، دیرفلا » دقعلا  ، » یسلدنا ّهبر  دبع  نبا  ص 97 ؛ ج 12 ، ص 271 . ج 8 ،
ج ص 428 . ج 5 ، ص 245 . ج 4 ، دنسم » ، » لبنح نبدمحا  ص 155 ؛ ج 8 ، ص 91 ، تمسق 1 ، ج 1 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا 

ص 38 ج 5 ، كردتسملا » ، » مکاح ص 15 و 16 ؛ ج 1 ، نانجلاهآرم » ، » یعفای 428 ؛ صص 318 ، ج 3 ، ص 223 . ، 2
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ام ّالإ  لوقت  نونزحی و ال  بلقلا  عمدـت و  نیعلا  ّنإ  لاقف : يرخأب  اهعبتأ  ّمث  ٌهمحر  اّهنإ  فوع  نبا  لاقف  هَّللا ؟ لوسر  تنأ  و  فوع : نبا 
(1) نونوزحمل .» میهاربإ  ای  کقارفل  ّانأ  اّنبر و  یضری 

ندید اب  .تفر  دوب  رطخ  رد  شناج  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هک  میهاربا  شدنزرف  ندید  هب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگربمایپ  - » 1
نبا دومرف : دـینک ؟ یم  هیرگ  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : فوع  نب  ناـمحرلا  دـبع  .دز  هقلح  شکراـبم  نامـشچ  رد  کـشا  هنحـص ، نیا 

كانهودـنا و بلق  دزیر و  یم  کـشا  مشچ  دومرف : سپ  .تشاد  دـهاوخ  لاـبند  هب  مه  يرگید  تمحر  تسا و  تمحر  نیا  فوـع !
میهد یم  تسد  زا  ار  وت  نوچ  میهاربا ، يا  .دزاس  دونـشخ  ار  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دروآ  نابز  رب  دـیابن  ار  یبلطم  .دوش  یم  نیگمغ 

، دعس نبا  باب 13 ؛ باتک 6 ، ننـس » ، » هجام نبا  ثیدح 62 ؛ باتک 43 ، حیحـص » ، » ملـسم کن : نینچمه  .میکانهودـنا » نیگمغ و 
ص 112 ج 3 ، دنسم » ، » لبنح نبدمحا  ص 88 ؛ مسق 1 ، ج 1 ، يربکلا » تاقبطلا  »
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ربمایپ نارسمه  رباقم  مراهچ ؛ لصف 

رکب یبا  تنب  هشیاع  هربقم  فلا :

« رماع تنب  نامور  ّما   » شردام زا  ترجه ، زا  لبق  لاـس  هن  اـی  تثعب  لاـس  نیمراـهچ  رد  هک  تسا  ناـمثع  نب  هَّللادـبع  رکبوبا  رتخد  وا 
.دوب هتشذگ  هجیدخ  تافو  زا  لاس  هس  هک  یلاح  رد  دروآ ؛ رد  دوخ  دقع  هب  ار  وا  يرجه  مود  لاس  رد  مالسا  ربمایپ  .دش  هداز 

روضح ناناملسم ، یبهذم  یسایس - ياه  هنحص  ثیدح و  عمج  ماکحا و  لقن  يورملق  رد  نینمؤملا  ّما  مالـسا ، ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  تشذگرد و  .ق   57 لاس 58 / رد  يو  .تشاد  يا  هبناج  همه 

لامعا يو  هب  تبـسن  هک  یمارتحا  تیاهن  ظفح  اب  نینمؤملا  ّما  هشیاع  هراـب  رد  هک  دـش  بجوم  ءارآ ، نآ  اـهروضح و  نیا  یگنوگچ 
.تسا دنمزاین  لقتسم  یباتک  فیلأت  هب  نآ  حرش  هک  دیآ  دوجو  هب  مالسا  خیرات  رد  یفلتخم  ءارآ  دش ، یم 

: درک ّتیصو  ریبز  نب  هَّللادبع  هب  نینمؤملا  ّما  هشیاع  نآ  ساسا  رب  هک  دننک  یم  هراشا  يدنس  هب  وا  ریغ  يراخب و  ماما 

: تشون هورع  نب  ماشه  زا  لقن  هب  كردتسملا »  » رد مکاح  عیقبلاب .» ییجاوص  عم  ینفذا  »... 

.درازگ (1) زامن  شا  هزانج  رب  هریرهوبا  تشذگرد و  هبنش  هس  زور  بش  رد  نینمؤملا  ّما 

ص 4 ج 4 ، كردتسم ، - 1
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: تسا هتفگ  نالبس  ملاس  زا  تیاور  هب  زین  رمع  نبا 

.دوب (1) ناضمر  مهدفه  بش  زور ، نآ 

باّطخ نب  رمع  تنب  هصفح  هربقم  ب :

رسمه تسخن  هصفح  .دـش (2)  هداز  نوعظم  تنب  بنیز  شردام : زا  تثعب ، زا  لـبق  لاـس  ای 5  ترجه  زا  لبق  لاـس  هدـجیه  هصفح ،
نامیپ نیا  خیرات  هک  تسا  دقتعم  يربط  .دمآرد  ربمایپ  دـقع  هب  وا  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دوب  هفاذـح » نب  سینخ  : » روهـشم یباحص 

رب نادنچ  هک  یلیالد  هب  یلو  هتفگ ؛ قالط  ار  وا  یتّدـم  زا  سپ  ربمایپ  هک  تسا  مّلـسم  .تسا (3)  هدوب  .ق  .ه   3 لاس 2 / رد  ییوشانز 
دوب و ربمایپ  ثیدح  نایوار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تلحر  زا  سپ  وا  .تسا (4)  هداد  اضر  دّدجم  عوجر  هب  تسین ، نشور  ام 

ربمایپ نارـسمه  رگید  رانک  رد  درازگ و  زامن  شا  هزانج  رب  مکاح  نب  ناورم  .تشذگرد  هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 45  رد  يدقاو  لقن  هب 
.دش (5) هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد 

شحج تنب  بنیز  هربقم  پ :

نب هَّللادبع  : » شردارب هارمه  هک  دوب  ربمایپ  هّمع  بلطملادبع » تنب  همیما  ، » بنیز ردام 

؛» هسایّـسلا هشئاـع و  ، » یناـغفألا دیعـس  نینمؤـملا ؛» ّما  هشیاـع  ، » هرودـق یفطـصم  هیهاز  کـن : هراـب  نیا  رد  رتـشیب  حیـضوت  يارب  - » 1
نبدمحا ص 295 ؛ ءزج 1 ، لاـمعلازنک » ، » يدـنه یقّتم  ص 501 ؛ ج 5 ، هباغلادـسا » ، » ریثا نـبا  ج 5 ؛ فارـشألا » باسنا  ، » يرذـالب

، لالهلاراد هرهاق ، نینمؤملا » ّما  ، » نامحّرلادبع هشیاع  ص 170 ؛ ءزج 18 ، برالا » هیاهن  ، » يریون 282 ؛ ص 29 / دنسم ج 6 ، لبنح ،
.هحفص .م 146   1966

ص 56؛ ج 8 ، يربکلا » تاقبّطلا  ، » دعـس نبا  ص 19 ؛ ج 2 ، هوفصلا » هفـص  « ؛ ص 71 لیذـملا » لیذ  ، » ص 83 نیمثلا » طمـسلا  - » 2
ص 14 ج 4 ، كردتسملا » ، » مکاح

.یسراف همجرت  ص 1292 ، ج 4 ، كولملا ، لسّرلا و  خیرات  - 3
« حیحص ، » يراخب ماما  .رمع  نبا  رصاع و  نب  هبقع  زا  لقن  هب  ص 50 ، ج 2 ، ءایفصألا » تاقبط  ءایلوألا و  هیلح  ، » یناهفصا میعنوبا  - 4

راد ننس » « ؛ ص 271 ج 1 ، لامعلازنک » ، » يدـنه یقّتم  ص 134 ؛ ج 8 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعـس نبا  هفرـشملا ؛ هیلعلا  هفرغلا و  باب 
ص 442 قالّطلا ، باتک  ینطق ،

.رمع نبا  زا  لقن  هب  ص 15  ج 4 ، كردتسملا » ، » يروباشین مکاح  کن : نینچمه  - 5
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نب دیز   » دقع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يراشفاپ  دیکأت و  رثا  رب  وا  .تفر  یم  رامش  هب  مالـسا  هب  ناگدنورگ  نیتسخن  زا  شحج »
اب تسیاب  یمن  ناگداز  فارـشا  هک  یلهاج  برع  نهک  مسر  رب  تساوخ  یم  راک  نیا  اب  ربمایپ  .دـمآرد  ربمایپ  هدـناوخ  رـسپ  هثراح »

.دشک نالطب  ّطخ  دننک ، جاودزا  هدش  دازآ  ناگدرب 

فعـش قوـش و  اـب  تهج  نیا  زا  تسوا و  راتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  دوـب  هتـشادنپ  يراگتـساوخ ، مسارم  رد  بـنیز 
نآ اب  تهارک  اب  دش ، هاگآ  دیز  ياضاقت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هتساوخ  زا  هک  نآ  زا  سپ  یلو  دومن ؛ تیاضر  راهظا  صاخ ،

ار دـیز  اب  دـقع  تبقاع  تسناد و  یم  مزال  دوخ  رب  دوب ، هدروآ  نامیا  شنید  تقادـص  هب  هک  ار  ربمایپ  رما  تعاطا  اـّما  درک ؛ دروخرب 
ناوت یم  یخیرات  تادنتسم  يالبال  زا  تشاد و  همادا  يرجه  مجنپ  لاس  ات  تحلـصم ، اب  مأوت  تیاضر  اب  جاودزا  نیا  .دش (1)  اریذپ 

.تفای هر  دوب ، مأوت  بنیز  یئانتعا  یب  اب  هک  رگیدکی  هب  نیفرط  هقالع  مدع  يدرس و  هب 

، دوب ماـظن  ناـمه  ّصاـخ  یقوقح  راـثآ  ياراد  هک  یلهاـج  برع  راد  هشیر  ّتنـس  کـی  ناوـنع  هب  یگدـناوخدنزرف  لاـس ، نیمه  رد 
یغُلم دـش و  مالعا  یناسنا  تعیبط  زا  یـشان  یقوقح  راثآ  دـقاف  یناسنا و  تعیبط  ترطف و  اب  ریاغم  لاـح  نیع  رد  مرتحم و  يدادرارق 

.دیدرگ

زا دیز  دـیامیپب ، برع  لئابق  رد  ار  دوخ  هار  تسناوت  یم  یتخـس  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بناج  زا  یـشالت  نینچ  رانک  رد 
درس ینایاپ  هب  ار  جوز  نیا  یگدنز  دوب ، هارمه  ربمایپ  ياه  تفلاخم  اب  هک  يا  هتساوخ  نینچ  رارکت  .دش  بنیز  قالط  راتساوخ  ربمایپ 

هب هک  دوخ  یمیدق  ینورد و  ياّنمت  اضاقت و  هب  انب  بنیز  داد و  قالط  تشادن ، ودب  یتبغر  هک  ار  بنیز  دـیز » ، » تبقاع .درک  لیدـبت 
.تشگ ربمایپ  اب  ییوشانز  دنویپ  راتساوخ  دیشیدنا ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب  جاودزا 

وس کی  زا  یگدناوخدنزرف  ياغلا  اب  هک  جاودزا  نیا  .درک  جاودزا  بنیز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  روکذم ، دنویپ  نایاپ  زا  سپ 
ثعاب دوب ، هدش  مأوت  رگید  يوس  زا  نآرق  يرظن  ياهدیکأت  و 

دنزرف یگنوـگچ  دـیز و  هراـب  رد  و  ص 51 ، ج 2 ، ءاـیلوالا » ُهیلح  ، » میعنوـبا ص 23 ؛ ج 4 ، كردتـسملا » ، » يروباشین مکاـح  - 1
شماه ص 544 ، ج 1 ، باـعیتسالا » ، » ّربـلا دـبع  نبا  ص 563 ؛ ج 1 ، هباـصإلا » ، » ینالقـسع رجح  نـبا  کـن : یّنبت  وا /  یگدـناوخ 

ص 264 ج 1 ، هّیوبّنلا » هریّسلا  ، » ماشه نبا  هباصإلا ؛
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یّقلت هانگ  یلهاج ، مسر  رد  هک  جاودزا  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  یلو  دنک ؛ زورب  یفلتخم  راکفا  صوصخ  نیا  رد  هک  دش 
.تشذگرد (2) یگلاس  هاجنپ  نس  رد  .ق  .ه  لاسرد 20  شحج » تنب  بنیز  : » نینموملا ّما  .درک (1) اغلا  ار  مسر  نیا  اًلمع  دش ، یم 

كاخ هب  عیقب  رد  دندرک ، یم  لمح  یتخت  رب  هک  یلاح  رد  ار  وا  دندرک و  تکرش  يو  يراپسکاخ  مسارم  رد  مالـسا  هتـسجرب  لاجر 
عیقب رد  نینمؤملا  تاهّما  همه  نفد  يارب  یناشن  اهدـعب  شا  هربقم  درک و  يراک  یـشاک  ار  بنیز  ِروگ  باّـطخ  نب  رمع  .دندرپس (3) 

.تشذگرد (4) هنیدم  رد  ترضح  نآ  ِتلحر  زا  سپ  هک  دوب  ربمایپ  رسمه  نیتسخن  وا  اریز  دش ؛

هملس ّما  هربقم  ت :

زا  ) هّینانک رماع  تنب  هکتاع  ار  شردام  و  موزخم » نب  رمع  نب  هَّللادـبع  نب  هریغملا  نب  هّیما  یبا  تنب  دـنه   » ار هملـس  ّما  مان  ناـّیح ، نبا 
نب هَّللادـبع  هملـسوبا  اـب  رکاـسع  نبا  حیرـصت  هب  هـک  دوـب  مالـسا  هـب  ناگدـنورگ  نیتـسخن  هرمز  زا  وا  .تسا (5)  هتـسناد  سارفوـنب )
نبا هتفگ  هب  ود  ره  دش و  یم  بوسحم  زین  شرـسمه  هدازومع  دوب ، مالـسا  رد  نیقباس  زا  هک  هملـسوبا  .درک (6)  جاودزا  دسألادبع 

: دیوگ یم  قاحسا  نبا  .دندرک (7)  ترجه  هشبح  هب  هک  دندوب  یهورگ  نیتسخن  ءزج  قاحسا 

« نآرقلا ماکحأل  عماجلا  ، » یبطرق دّمحم  هَّللادبعوبا  کن : یگدناوخ ، دـنزرف  لصا  هراب  رد  مالـسا  هاگرظن  جاودزا و  نیا  هراب  رد  - 1
ص ج 8 ، نآرقلا » ریسفت  یف  نایبلا » عمجم  ، » یسربط ص 237 ؛ لوّزنلا » بابسا  ، » يروباشین دحاو  نسحلاوبا  195 ؛ ص 188 ، ج 14 ،

همجرت ص 164 ، ج 3 ، كولملا » لسرلا و  خـیرات  ، » يربط ریرج  نبدـمحم  ص 272 ؛ ج 2 ، یمق » ریـسفت  ، » یمق نسحلاوـبا  358 ؛)
(. ص 23 ج 4 ، كردتسملا » ، » يروباشین مکاح  یسراف ؛

ص 304 ج 16 ، لامعلازنک » ، » يدنه یقّتم  کن : شلیاضف  هراب  رد  ص 139 و  ج 2 ، تاقّثلا » ، » ناّبح نبا  - 2
ص 421 ج 12 ، بیذهتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 304 ؛ ج 16 ، لامعلازنک » ، » يدنه یقّتم  - 3

ص 24 ج 4 ، ردکنملا ، نب  دّمحم  زا  لقن  هب  نیحیحّصلا » یلع  كردتسملا  ، » يروباشین مکاح  - 4
ص 439 ج 3 ، تاقثلا » - » 5

ص 300 ج 1 ، ریبکلا » قشمد  خیرات  - » 6
ص 344 ج 1 ، هّیوبنلا » هریّسلا  - » 7
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بنیز دیدنـسپن و  ار  ماـن  نیا  ربماـیپ  هک  دـنداهن  هّرب  ار  شماـن  ربلادـبع ، نبا  هدروآ  هب  هک  دروآ  اـیند  هب  يرتـخد  هـشبح  رد  هملـس  ّما 
هک دنا  هتفگ  درک و  تکرش  ناناملسم  اب  دحا  ردب و  ياهدربن  رد  هملسوبا  هنیدم ، هب  دورو  هشبح و  زا  تشگزاب  زا  سپ  .دراذگ (1) 

عجارم هب  هّجوت  اب  (2) فالتخا ) هب   ) .تشذـگرد ترجه  زا  هام  نیمجنپ  یـس و  اـی  موس  لاـس  رد  دـید ، دـحا  رد  هک  یتحارج  رثا  رب 
، هملس ّما  نینمؤملا : ّما  .درک (4)  جاودزا  يو  اب  يراگتساوخ و  هملس  ّما  زا  هملـسوبا ، تداهـش  زا  سپ  ربمایپ   (3) نآ ، ریغ  هدشدای و 

تـسد زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  هدیقع  هار  رد  ار  شرـسمه  هک  يو  .دوب  رـسای  راّمع  یعاضر  رهاوخ  ربمایپ و  رـسمه 
.دوب رادروخرب  يزاتمم  ّتیعقوم  زا  ناملسم  نانز  نایم  رد  دمآ و  یم  باسح  هب  مالسا  نیقباس  زا  دوب ، هداد 

تیب لها  شور  هار و  تهج  رد  هملس  ّما  .دیدرگ (5)  مالسا  ردص  عجارم  هنیدم و  ياهقف  ثیدح و  تاقث  زا  وا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
یبا نب  یلع  نانمؤمریما  بّرقم  هملـس » یبا  نبا  رمع  : » شدـنزرف دوب و  ریدـغ  ثیدـح  عفادـم  يوار و  داهن و  یم  ماگ  مالـسلا  مهیلع 

: نینمؤملا ّما  جورخ  هب  تبسن  دوب و  بلاط  یبا  نب  یلع  نایماح  زا  لمج ، گنج  رد  وا  .تشگ (6)  بلاط 

وا دوب و  فداصم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  ربخ  ندیسر  اب  هملس  ّما  رمع  رخاوا  .دوب (7)  ضرتعم  هشیاع 

ص 319 ج 4 ، باحصألا » ءامسأ  یف  باعیتسالا  - » 1
ص 629 ج 3 ، كردتسملا » ، » مکاح ص 362 ؛ ج 1 ، خیرات » ، » یبوقعی ص 102 ؛ ج 3 ، هّیوبّنلاهریّسلا » ، » ماشه نبا  - 2

طمـسلا ، » يربط نیّدلا  ّبحم  و 68 ؛ صص 60  ج 8 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعـس نبا  ص 179 ؛ ءزج 18 ، برـالاهیاهن » ، » يریون - 3
ص 427 لامکلا » بهذت  هصالخ  ، » یجرزخ هَّللادبع  نبدمحا  ص 70 ؛ ج 2 ، هوفّصلا » هفص  « ؛ ص 84 نیمّثلا »

ص 294 ج 4 ، هّیوبّنلاهریّسلا » ، » ماشه نبا  صص 16 و 17 ؛ ج 4 ، كردتسملا » ، » مکاح - 4
صص 455 و 456 ج 12 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 5

ص 414 ، 42 لئاسر ، هغالبلا » جهن  « ؛ ص 79 ج 4 ، هباغلا » دسا  ، » ریثا نبا  - 6
.بشوخ نبرهش  لمجلا » لهأ  لاتق  یف  ، » ص 11 بقانملا » ، » یمزراوخ ص 78 ؛ ج 2 ، خیرات » ، » یبوقعی - 7
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.ه  61 لاس 60 / رد  شتافو  هک  دوش  یم  مولعم  ساـسا  نیا  رب  .داهن (1)  دیدش  ریثأت  هنیدـم ، رد  هک  دوب  هعجاف  نیا  رگنویـش  نیتسخن 
هزانج رب  هنیدم  ریما  روضح  اب  هریرُهوبا  هک  دنا  هدرک  لقن  راثد » براحم   » زا يروباشین  مکاح  ربلادـبع و  نبا  .تسا (2)  هداد  خر  .ق 

.دندرپس (3) كاخ  هب  ربمایپ  نارسمه  رگید  رباقم  رانک  عیقب ، رد  ار  وا  هملس  رمع و  شدنزرف : ود  درازگ و  زامن  هملس  ّما 

یطبق هیرام  هربقم  ث :

هب رما  هک  تسا  يا  همان  تشون ، ناهج  روهـشم  نارادـمامز  هب  دوخ ، ناـمز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  ییاـه  هماـن  هلمج  زا 
« هعَْتَلب یبا  نب  بطاح   » سپس دومن (4) و  یحیسم  طبق  هب  روهشم  رصم و  نیمزرس  مکاح  انیم ) نب  جیرج  سقْوَقُم /(  يارب  نآ  ریرحت 
داد و خر  ترجه  لاس 6  رد  نایرج  نیا  .تشاد (5) لیـسگ  تشاد ، تنوکـس  هّیردنکـسا  رد  هک  سقوقم  يوس  هب  همان  هارمه  هب  ار 
دیحوت و رد  ربمایپ  مالک  تحارـص  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هداتـسرف  اب  وگتفگ  همان و  هعلاطم  زا  سپ  سقوقم  هک  دـش  ثعاب 

.دید دوخ  تامولعم  قباطم  يّدج و  ار  يوعد  مور ، ناریا و  نارادمامز  رگید  فالخ  رب  دش و  دونشخ  تّوبن ،

هب شّـصاخ  مارتحا  زا  هک  ییایاده  اب  ار  نآ  میدق ، مسر  هب  تشاگن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  همان  خـساپ  رد  يا  همان  ور  نیا  زا 
رد ات  تشاذگ  بطاح  رایتخا  رد  درک و  هارمه  درک ، یم  تیاکح  ربمایپ 

.ناملسزا وا  قیرز و  زا  لقن  هب  ص 19 ، ج 14 ، كردتسم » ، » يروباشین مکاح  ص 282 ؛ ج 2 ، خیرات » ، » یبوقعی - 1
ج تاقّثلا » ، » نابح نبا  کن : .دنتـسویپ » يدزیا  تمحر  هب  هیواعم ، نب  دیزی  تفالخ  لیاوا  رد  يرجه ، تصـش  لاس  رد  هملـس  ما  - » 2
، دامع نبا  نینـس .» هنـس  هیواعم  نبدـیزی  هفالخ  لّوأ  یف  هملـس  ّما  تیفوت   » هب طوبرم  لـصف  باـعیتسالا » ، » ربلادـبع نبا  ص 439 ؛ ، 3

ص 137 ج 1 ، نانجلاهآرم » ، » یعفای ص 69 ؛ ج 1 ، بهّذلا » تارذش  »
ّتیعقوم و هراـب  رد  زین  .ییحی  نب  دّـمحم  زا  لـقن  هب  ص 912  ج 3 ، افولاءافو » ، » يدوهمـس ص 19 ؛ ج 4 ، كردتـسم » ، » مکاح - 3

ص 317 ج 4 ، هباصإلا » ، » ینالقسع رجح  نبا  کن : بنیز ، ّتیصخش 
ص 317 ج 9 ، نیرشعلا » نرقلا  فراعملاهرئاد  ، » يدجو دیرف  - 4

.یسراف همجرت  ص 443 ، ج 1 ، خیرات » ، » یبوقعی - 5
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471 ص :

: دنا هتفگ  ناخّروم  .دیامن (1)  ربمایپ  ِشکشیپ  شتشگزاب ،

زا نفح »  » ّدلوتم یطبق ، نوعمش  ِنارتخد  نیریس »  » و میرم ) يرام / هیرام /( »  » ياه مان  هب  ناوج  رهاوخ  ود  سقوقم ، يایاده  هلمج  زا 
.دوب رصم  ياضنأ  هقطنم 

نب هَّللادبع  زا  لقن  هب  يربکلا » تاقبّطلا   » رد دعس  نبا  .دومن  انـشآ  مالـسا  نییآ  اب  ار  رهاوخ  ود  هار ، ریـسم  رد  هعتلب » یبا  نب  بطاح  »
«. اهتخأ ْتملسأ  ْتملسأ و   » هیرام هک  تسا  هتفگ  هعصعص  یبا 

یضعب هتفگ  هب  ای  تباث » نب  ناسح   » جاودزا هب  ار  نیریـس  دنک ، جاودزا  رهاوخ  ود  اب  دیابن  درم  کی  هک  شا  هدیقع  هب  هّجوت  اب  ربمایپ 
عیطم رطاخ  هب  هیراـم  .دروآرد (2)  سیق » نب  مهج   » يا هّدـع  هدـیقع  هب  اـی  هفیلخ » نب  هیحد   » رگید يرظن  هب  اـی  هملـسم » نب  دّـمحم  »

.دوب رادروخرب  ربمایپ  صاخ  هّجوت  ّتبحم و  زا  میهاربا ، ردام  ناونع  هب  ربمایپ و  اب  شراقو  اب  مأوت  ِراتفر  نسح  ندوب و 

نبرمع تفـالخ  نارود  رد  .ق  .ه  لاس 16  رد  دـش و  رادروخرب  ناگمه  مارتحا  زا  هیراـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ 
: تسا هتفگ  يدقاو  .تشذگرد  هنیدم  رد  باّطخ 

(3) عیقبلاب .» اهنفد  اهیلع و  یّلص  اهدوهشل و  ساّنلا  رشحی  رمع  ناک  »

نایفس یبا  تنب  هلمر  هربقم  ج :

یلو درک ؛ ترجاـهم  هشبح  هب  شحج  نبا  هَّللادـیبع  شرـسمه  اـب  مالـسا ، زا  سپ  يوما » برح  نب  نایفـسوبا   » رتخد هلمر » هبیبـح  ّما  »
يوسیع دومن و  یناملسم  كرت  هَّللادیبع  شرسمه :

ج هّیبلحلا » هریّسلا  « ؛ صص 378 و 467 ج 6 ، یـشعألا » حبـص  «، » طبقلا میظع  سقوملا   » همان نتم  کن : روبزم ، تابتاکم  هراب  رد  - 1
یف لماکلا  ، » ریثا نبا  ینالطسق ؛ یناقرز ، حرـش  ص 397 ، ج 3 ، هیندللا » بهاوملا  « ؛ ص 43 ج 1 ، هرضاحملا » نسح  « ؛ ص 371 ، 2

«. راثآلا ططخلا و  رکذب  رابتعإلا  ظعاوملا و  ، » يزیرقم ص 210 ؛ ج 2 ، خیراتلا »
ص 80 لیذملا » لیذ  « ؛ ص 543 ج 5 ، هباغلادسا » « ؛ ص 76 ربحملا » « ؛ ص 139 نیمثلا » طمسلا  - » 2

ج يربکلا » تاقبّطلا  ، » دعـس نبا  کن : .درک » شنفد  عیقب  رد  درازگ و  زاـمن  وا  رب  .درک  عمج  نداد  تداهـش  يارب  ار  مدرم  رمع  - » 3
ص 183 ج 21 ، راحبلا » ، » یسلجم ص 152 ؛ ، 8
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472 ص :

ینز نینچ  يرادیاپ  زا  یهاگآ  زا  سپ  مالـسا  ربمایپ  تشذگرد و  هشبح  رد  هَّللادیبع  هک  نیا  ات  دشن ؛ اریذپ  ار  رـسمه  نید  هلمر  .دش 
، هلمر تیاضر  مالعا  زا  سپ  .دنک (1)  يراگتـساوخ  جاودزا ، تهج  وا  زا  ات  داتـسرف  هشبح  هب  يدصاق  هنیدم  زا  هدیقع ، نامیا و  رد 
ار وا  رهَم  رانید  دـصراهچ  ای  مهرد  رازهراهچ  هشبح - مکاح  یـشاجن - دروآ و  رد  ربمایپ  دـقع  هب  ار  وا  صاع » نب  دیعـس  نب  دـلاخ  »
؛ میروخ یمرب  فالتخا  هب  ینید  تاـیاور  یخیراـت و  نوتم  رد  مسارم ، خـیرات  جاودزا و  نیا  یگنوگچ  زا  هنافّـسأتم  .دومن (2)  لّبقت 

.تسا هدید  هنیدم  رد  ار  هلمر »  » .ق .ه   7 لاس 6 / رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا  مّلسم  هچنآ  یلو 

هورع زین  هبیبح و  شرتخد  .دومن  اه  لقن  شحج  تنب  بنیز  زین  ترـضح و  نآ  زا  درک و  هشیپ  یثّدحم  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  هلمر » »
.دنا هدرک  تبث  ار  یتایاور  وا  زا  هملس  ّما  تنب  بنیز  ریبز و  نب 

ربلادبع نبا  .دندرپس (3)  كاخ  هب  ربمایپ  نارـسمه  رانک  رد  ار  وا  تشذگرد و  هنیدم  رد  .ق  .ه  ای 44  لاس 42  رد  هلمر  نینمؤملا : ّما 
: تسا هتفگ 

« رخـص تنب  هلمر  ربق  اذـه   » هلمج نآ  رب  هک  هدـید  یگنـس  تخت  تسا ، هدرک  یم  رفح  ار  شا  هناخ  هک  یماگنه  رد  نیـسح  نب  یلع 
.دراد (6) تقباطم  تسا ، هتفگ  لیقع  هناخ  رفح  دروم  رد  یندم - خّروم  هبش - نبا  هچنآ  اب  دنس  نیا  .دوب (5)  هدش  تباتک   (4)

ص ج 4 ، كولملا » لسّرلا و  خـیرات  ، » يربط ریرج  نبدّـمحم  .يرهز  زا  لقن  هب  ص 20 ، ج 4 ، كردتـسملا » ، » يروباشین مکاح  - 1
ظفاح يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعـس نبا  قاحـسا ؛ نبا  زا  لـقن  هب  ص 364 ، ج 1 ، هّیوبّنلا » هریّـسلا  ، » ماـشه نبا  یـسراف ؛ همجرت  ، 1293

.یقرواپ ص 20 ، ج 4 ، كردتسملا » صیخلت  ، » یبهذ
.هباصإلا شماه  ص 304 ، ج 4 ، باحصالا » ءامسأ  یف  باعیتسالا  ، » ربلادبع نبا  ص 294 ؛ ج 4 ، هّیوبنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 2

ص 419 ج 12 ، بیذهتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  تاقّثلا .» ، » نابح نبا  - 3
« .دشاب یم  رخص  رتخد  هلمر  ربق  نیا  - » 4

ص 306 ج 4 ، باعیتسالا » - » 5
«. افولاءافو ، » يدوهمس - 6
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473 ص :

همیزخ تنب  بنیز  هربقم  چ :

نارود رد  شبلق  ّتقر  هب  رظن  لـاله .» نب  فانمدـبع  نب  ورمع  نب  هَّللادـبع  نب  ثراـحلا  نبا  همیزخ  رتخد  بنیز  : » دوب نینچ  وا  بسن 
هباحـص زا  کیمادـک  رـسمه  ربمایپ ، اب  جاودزا  زا  لبق  بنیز  هک  نیا  رد  ناخّروم  نیب  .تشاد (1)  ترهـش  نیکاسملا  ّما  هب  ّتیلهاج 

؛ دیسر تداهش  هب  دحا  دربن  رد  هک  دناد  یم  شحج  نب  هَّللادبع  ار  شرسمه  هباصإلا »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  .تسا  فالتخا  هدوب ،
يارب اذل  .تسا (3)  هداد  رظن  وا  ِنارـسمه  دّدـعت  هب  ماشه  نبا  دـناد (2) و  یم  بنیز  قباس  جوز  ار  ثراح  نب  لیفط  ناـبح  نبا  یلو 

.دنیامن نییعت  ربمایپ  اب  ار  وناب  نیا  جاودزا  خیرات  هک  تسا  لکشم  ناگدنهوژپ 

عیبر رد  ار  وا  تاـفو  یبلک  نبا  .تشادن (4)  لاس  یـس  زا  شیب  هک  دومن  تافو  یلاح  رد  ربمایپ و  تایح  نامز  رد  هجیدـخ  دـننام  وا 
.دنا هدروآ  رواب  دنامن ، ربمایپ  دزن  رتشیب  هام  هس  ای  ود  کی ، هک  نیا  هب  اهنت  رگید  یضعب  یلو  دناد ؛ یم  ترجه  مراهچ  لاس  رخآلا 

ثراح تنب  هیِرْیَوُج  هربقم  ح :

يارب ترجه ، لاس 5 و 6  رد  ربمایپ  .دندوب (5)  هدیزگ  تنوکس  دیدق  کیدزن  عیِْـسیَُرم  رد  شا  هفیاط  اب  هک  دوب  قلطـصُمونب »  » زا وا 
روکذم هفیاط  ياهدیدهت  تاکیرحت و  ندرک  مارآ 

، یبوقعی ص 419 ؛ يرولا » مالعا  ، » یـسربط هباصإلا ؛ شماه : ص 312 ، ج 4 ، باحـصألا » ءامـسأ  یف  باعیتسالا  ، » ّربلادبع نبا  - 1
ص 82 ج 8 ، يربکلا » تاقبّطلا  ، » دعس نبا  ص 463 ؛ ج 1 ، سیمخلا » خیرات  ، » رکاسع نبا  ص 453 ؛ ج 1 ، خیرات » »

ص 139 ج 2 ، تاقثلا ،» - » 2
ص 397 ج 4 ، هّیوبّنلا » هریّسلا  - » 3

ص 33 ج 4 ، كردتسملا » ، » يروباشین مکاح  - 4
ص 141 ج 2 ، تاقثلا » ، » ناّبح نبا  - 5
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474 ص :

.دش هیحان  نآ  مزاع  دندوب ، هدرک  ربمایپ  اب  دربن  هدامآ  هتخیسگ  ماجل  یتّیبصع  اب  ار  دوخ  هک 

هب ناشناگدنامزاب  دندروخ و  تسکش  قلطصمونب  تفای ، ترهـش  قلطـصملا ) ینب  هوزغ  عیـسیرملا /(  هوزغ  هب  اهدعب  هک  دربن  نیا  رد 
دوجو اب  .دندش (2)  هدروآ  هنیدم  هب  هک  دندوب  ییارـسا  هلمج  زا  ثراح  شردپ  هارمه  هب  هیریوج »  » .دندمآرد (1) ناناملسم  تراسا 
هفیاط گرزب  ناونع  هب  وا  زاتمم  ّتیعقوم  هب  رظن  دوب ، سامـش » نب  سیق  نب  تباـث   » مهـس ءزج  هیریوج  برع ، لـئابق  مسر  هب  هک  نآ 

يرـسمه هب  ار  وا  درک و  تقفاوم  شتـساوخرد  اب  ربمایپ  .دـنک  کـمک  شتّیثیح  ظـفح  رد  وا  هب  هک  تساوخ  ربماـیپ  زا  قلطـصُمونب » »
هداوناخ هب  بوسنم  دندوب ، هدمآرد  ناناملـسم  تراسا  هب  قلطـصُمونب »  » هفیاط زا  هک  یناسک  هک  دـش  ثعاب  جاودزا  نیا  .دیزگرب (3)

: دیوگ یم  یبوقعی  یلو  .دندرک (4)  دازآ  ار  ارسا  ناناملسم  ور  نیا  زا  .دنوش  ربمایپ 

ینب زا  راوناخ  دصکی   » بیترت نیا  هب  هک  دنک  یم  حیرـصت  يربط  .دندرک  جاودزا  اهنآ  اب  ناناملـسم  هاگنآ  دـندش و  دازآ  ریـسا  نانز 
هتفگ دوب و  تایح  دیق  رد  ترجه  ای 56  لاس 50  ات  دمآ و  رد  ربمایپ  دـقع  هب  هک  دوب  هلاس  تسیب  هیریوج  (5) .دندش » دازآ  قلطصم 

.دش (6) هدرپس  كاخ  هب  ربمایپ  نارسمه  رگید  رباقم  رواجم  عیقب ، رد  تفای و  تافو  هنیدم  رد  مکح  نب  ناورم  نامز  رد  هک  دنا 

هّیلیئارسا هّیفص  هربقم  خ :

هنانک  » رسمه هدش ، ادج  وا  زا  سپس  دومن و  جاودزا  مکشم » نب  مالـس  دیبعوبا   » اب تسخن  هک  دوب  يدوهی » بطخا  نب  یح   » رتخد وا 
.دش قیفحلا » یبا  نبا 

ص 63 ج 3 ، هیوبّنلا » هریّسلا  ، » ماشه نبا  ص 297 ؛ ج 3 ، هّیوبّنلا » هریّسلا  ، » ریثک نبا  - 1
ص 295 ج 4 ، هّیوبنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 2

، یلیهـس .هشیاع  زاوا  هورع و  زا  لقن  هب  ریبز  نب  رفعج  نب  دّـمحم  زا  تیاور  هب  قاحـسا  نبا  زا  لقن  هب  هّیوبّنلا » هریّـسلا  ، » ماشه نبا  - 3
« نیحیحّصلا یلع  كردتسملا  ، » يروباشین مکاح  ص 103 ؛ يرولا » مالعا  ، » یسربط خیش  قاحـسا ؛ نبا  تیاور  لیذ  ُفنُألا » ضور  »

ص 27 ج 4 ،
قاحسا نبا  یسربط ، کن : - 4

.یسراف همجرت  ص 1103 ، يربط ، خیرات  - 5
هیاهن ، » يریون ص 83 ؛ ج 8 ، يربکلا » تاقبّطلا  ، » دعس نبا  هباصإلا ؛» ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 141 ؛ ج 2 ، تاقثلا » ، » نابح نبا  - 6

ص 170 ءزج 18 ، برالا »
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475 ص :

: دنا هتفگ  ناخّروم  .درک  یم  یگدنز  دوب ، ربیخ  ياه  هعلق  زا  هک  صومق »  » رد قیقحلا » یبا  ونب  : » شا هداوناخ  اب  يو 

ندـش هدیـشاپ  مه  رد  ربیخ و  طوقـس  بجوم  ناناملـسم ، تسد  هب  نآ  طوقـس  هک  دوب  ربیخ  ناـیدوهی  ژد  نیرت  مکحتـسم  صومق » »
دراد و هراشا  دوب ، هدید  ربیخ  تسکـش  زا  لبق  هّیفـص ، هک  ییاهایؤر  هب  روکذم  ذـخأم  رد  قاحـسا  نبا  .دیدرگ (1)  زاجح  نایدوهی 

.تسا هدوب  وا  اب  جاودزا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دورو  راظتنا  رد  وناب  نیا  هک  دهد  یم  ناشن 

نبا .تشگزاب (2)  هنیدم  هب  وا  اب  دـمآرد و  ربمایپ  دـقع  هب  هّیفـص  هنانک ، ندـش  هتـشک  ربیخ و  ياه  هعلق  رب  ناناملـسم  ّطلـست  زا  سپ 
لاس رد  وا  هک  تسا  هداد  رظن  يروباشین  مکاح  یلو   (3) درک ؛ تافو  هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 50  رد  هّیفص  دنا : هتفگ  يدقاو  ربلادبع و 

.دش (4) هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذگرد و  .ق  .ه   52

هعمز تنب  هدوس  هربقم  د :

دوب ورمع  نب  نارکس  يو  تسخن  رـسمه  .دوب (5)  دیز » نب  سیق  تنب  سومـش   » شردام و  سمـش » دبع  نب  سیق  نب  هعمز   » شردـپ
زا سپ  نارکـس  هک  دـنا  هداد  رظن  یتادنتـسم  ساـسا  رب  يدـقاو  قاحـسا و  نبا  .دـندومن (6)  ترجاـهم  هشبح  هب  یناملـسم  زا  سپو 

هدیقع مه  ص 148  يرولا » مالعا   » رد یـسربط  خیـش  اب  رـشعموبا  هبقع و  نب  یـسوم  یلو  تفای ؛ تاـفو  هّکم  رد  هشبح  زا  تشگزاـب 
.تسا هدوب  هشبح  رد  وا  تافو  هک  دنتسه 

هک دنا  هدرک  هراشا  باهش  نبا  لیقع و  هدیبعوبا ، هداتق ، ياه  هتفگ  هب  ربمایپ  هریس  نایوار 

ص 350 ج 3 ، هّیوبّنلا » هریّسلا  ، » ماشه نبا  .یسراف  همجرت  ص 415 ، خیرات » ، » یبوقعی - 1
لقن هب  صص 305 و 306  ج 16 ، لامعلازنک » ، » يدنه یقّتم  هریرهوبا ؛ زا  لقن  هب  ص 28  ج 4 ، كردتسملا » ، » يروباشین مکاح  - 2

.کلام نب  سنا  زا  لقن  هب  ص 368 ، ج 5 ، حیحّصلا » عماجلا  ، » يذمرت 347 ؛ ج 4 ، هباصالا » ، » ینالقسع رجح  نبا  هورع ؛ رباج ، زا 
.هباصالا شماه  ص 349 ، ج 4 ، باعیتسالا » - » 3

ص 429 ج 12 ، بیذهّتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  کن : يو ، یثّدحم  ماقم  هراب  رد  - 4
ص 138 ج 2 ، تاقّثلا ، ناّبح ، نبا  - 5

ص 294 ج 4 ، هّیوبّنلا » هریّسلا  ، » قاحسا نبا  - 6
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476 ص :

.دوب ربمایپ  رسمه  نیمود  وا  دروآ و  رد  دوخ  دقع  هب  ار  هدوس  نارکس ، ِتافو  زا  سپ  ربمایپ 

.دش ربمایپ  رسمه  نیموس  هشیاع ، زا  سپ  وا  تسا : دقتعم  لیقع  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  یلو 

.تسا هدوب  هدوس  قالط  نآ  میسر و  یم  يرگید  زارف  هب  میرذگب ، هک  روکذم  ءارآ  زا 

رد تهج  نیا  زا  هک  هدوس  یلو  دریگ ؛ یم  هدوس  قالط  هب  میمـصت  تسین ، نشور  ناـخّروم  رب  نادـنچ  هک  یلیـالد  هب  مالـسا  ربماـیپ 
.دنیامن هکراتم  مه  زا  دهد ، شقالط  هک  نآ  یب  تساوخ  ربمایپ  زا  درب ، یم  رسب  ینارگن 

يور رذـنم  نبا  هتفگ  هب  هعقاو ، دـییأت  رد  یقهیب  یناربـط و  هدومن (1)و  هراشا  ارجام  نیا  هب  ساـّبع  نبا  همرکع و  زا  لـقن  هب  يذـمرت 
.دنا هدروآ 

: میناوخ یم  هیآ  نیا  رد  .دنا  هتسناد  هثداح  نیمه  ار  ءاسن  هروس  زا  هیآ 128  لوزن  نأش  نارّسفم ، زا  یضعب 

ْنِإَو َّحُّشلا  ُسُفنَْألا  ْتَرِـضْحُأَو  ٌْریَخ  ُحـْلُّصلاَو  ًاْحلُـص  اَمُهَْنَیب  اَِحلُْـصی  ْنَأ  اَمِْهیَلَع  َحاَنُج  اَلَف  ًاضاَرْعِإ  ْوَأ  ًازوُُشن  اَِهْلَعب  ْنِم  ْتَفاَخ  ٌهَأَْرما  ْنِإَو 
ياوحف هک  هتخادـنا  رظن  بلاط  یبا  نبا  یلع  هتفگ  هب  دوخ  باـتک  رد  یطویـس  .ًارِیبَخ (2)  َنُولَمْعَت  اَِمب  َناَک  َهَّللا  َنِإَـف  اوُقَّتَتَو  اُونِـسُْحت 

.تسا هدوب  قداص  هدوس  دروم  رد  ساـّبع  نبا  هتفگ  هب  نیا  تسا (3) و  هدنام  زجاع  ندشرتسبمه  زا  هک  تسا  ینز  قالط  مدـع  نآ ،
: دنا هتفگ  ناخّروم   (4)

ص 215 ج 4 ، حیحّصلا » عماجلا  - » 1
هب نت  ود  ره  هک  تسین  یکاب  دـنیزگ ، يرود  وا  زا  ای  دـنک  یقالخا  دـب  تفلاخم و  يو  اـب  شرهوش  هک  تشاد  نآ  میب  ینز  رگا  - » 2

رازآ هب  هک  هتفرگ  ارف  صرح  لخب و  ار  سوفن  تسا و  شکمـشک  عازن و  زا  رتهب  لاح  ره  هب  حلـص  هک  دـنیآزاب  شزاس  حلـص و  هار 
« .تسا هاگآ  دننک  هچره  هب  دنوادخ  دنشاب ، راکزیهرپ  هدرک و  ییوکین  رگیدکی  هرابرد  رگا  دنشوک و  یم  مه 

ص 233 ج 2 ، روثأملاب » ریسفت  یف  روثنملا  ّردلا  - » 3
، یمق ص 119 ؛ ءزج 3 ، نآرقلا » ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  ، » یـسربط خیـش  ص 403 ؛ ج 5 ، نآرقلا » ماـکحأل  عماـجلا  ، » یبطرق - 4

.ق .ه   1401 رکفلاراد ، پاچ  ص 66 ، ءزج 11 ، ج 6 ، ریبکلا » ریسفّتلا  ، » يزار رخف  ص 154 ؛ ءزج 1 ، یمق » ریسفت  »
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(1) .دش » هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  ربمایپ  نارسمه  رباقم  رگید  رانک  رد  درک و  تافو  هنیدم  رد  .ق  .ه  ای 54  لاس 50  رد  هدوس  »

دیز تنب  هناحیر  هربقم  ذ :

دش اریذپ  ار  مالسا  هنیدم ، زا  هظیرقونب  نایدوهی  جارخا  هعقاو  زا  سپ  درک و  جاودزا  هظیرقونب »  » زا مکح »  » اب هک  دوب  ریضنونب »  » زا وا 
.دروآ رد  دوخ  دقع  هب  ار  وا  مالسا  ربمایپ  و 

نبا حیرـصت  هب  تشذـگرد و  ربمایپ  تایح  نامز  رد  وا  هک  دـنا  هتفگ  ناخّروم  تفریذـپ و  قّقحت  يرجه  مشـش  لاس  رد  جاودزا  نیا 
(2) عیقبلاب .» اهنفد   » هدوب و عادولاهّجَح  زا  تعجارم  زا  سپ  شتافو  دعس 

ءزج 18، برالا » هیاهن  ، » يریون ص 427 ؛ ج 12 ، بیذهّتلا » بیذهّتلا  ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 138 ؛ ج 2 ، تاقّثلا » ، » نابح نبا  - 1
ص 170

صص 129 و 131 ج 8 ، يربکلا » تاقبطلا  - » 2
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( مشاهونب  ) ربمایپ نادناخ  رباقم  مجنپ ؛ لصف 

دسا تنب  همطاف  هربقم  فلا :

تعیب نیرجاهم و  نیتسخن  زا  همطاف  .دوب (1)  بلاط  یناه و  لیقع ، رفعج ، یلع ، ردام  بلاطوبا و  رسمه  مشاه ، دنزرف  دسا ، رتخد  وا 
یترهـش شیکاپ  يراکزیهرپ و  دروآ ، ایند  هب  هبعک  هناـخ  رد  ار  یلع ) يدـنزرف /(  نوچ  هک  یـسک  اـهنت  دوب و  دّـمحم  اـب  ناگدـننک 

رد رادـیاپ  نمؤم و  يدرف  هک  نیا  زا  يو  .تسا (3)  هدـش  یم  هدوتـس  يردام  نینچ  مارتحا  هب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تفای (2)و  صاخ 
ار ناهج  ربمایپ ، تاـیح  ناـمز  رد  وا  .دـش (4)  بلاطوبا  یناملـسم  رب  یلیلد  دـنام ، یقاب  بلاطوبا  دـقع  هب  رمع  رخآ  ات  دوب و  مالـسا 

یم هک  یلاح  رد  درازگ و  زامن  شا  هزانج  رب  داد ؛ شلـسغ  .داد  ناشن  ناوارف  هودـناو  مغ  ریثأت و  وا  گرم  رد  ربمایپ  تفگ و  دوردـب 
.داهن (5) شربق  نایم  رد  تسیرگ ،

ص 14 برعلا » باسنأ  هرهمج  ، » مزح نبا  - 1
، یضر فیرش  هیافکلا .» ، » یجنگ ص 69 . راصبألارون ،» ، » یجنلبس ص 483 . ج 3 ، كردتسملا ،» ، » مکاح دنسم .» ، » دمحا کن : - 2

« هّمئالا صئاصخ  »
.هدیبعوبا راعشا : ص 158 ، ج 3 ، هّیوبّنلا » هریّسلا  ، » ماشه نبا  - 3

ص 312 ج 2 ، هغالبلا » جهن  حرش  ، » دیدحلا یبا  نبا  - 4
ص 20؛ ج 13 ، ص 248 ، ج 16 ، لامعلازنک » ، » يدـنه یقّتم  ص 382 ؛ ج 4 ، باحـصألا » ءامـسأ  یف  باعیتسالا  ، » ربلادبع نبا  - 5

ص 156 ج 9 ، دئاوّزلا » عمجم  ، » یمثیه رجح  نبا 
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479 ص :

ياج نوعظم  نب  نامثع  میهاربا و  ياهربق  نآ  راوج  رد  هک  تسا  هتـسناد  هفیطقوبا  مامح  لـباقم  عیقب ، رد  ار  يو  ربق  لـحم  هلاـبز  نبا 
.دراد

: تسا هتفگ  نینچ  ترجه  متفه  هدس  رد  ار  ّتیقّفوم  نیا  لوسّرلا » هنیدم  رابخأ   » رد راّجن  نبا 

نیا  (1) لحن .» هلوح  لیلقب و  دـسأ  تنب  همطاف  لبق  وه  هیلاع و  هّبق  هیلع  نافع و  نب  نامثع  ربق  ماّمحلاب و  فرعی  لخن  اهلباقم  مویلاو  »
: داد رارق  قیبطت  دروم  هنیدم  رهش  یلعف  ّتیعقوم  اب  .ق   1399 ياه 1396 / لاس  رد  ریقح  ّفلؤم  ار  ءارآ 

.دراد رارق  عیقب  ناتسربق  یقرش  تمس  رد  ناّفع  نب  نامثع  ربق  رواجم  ذاعم و  نبدعس  ربق  یکیدزن  رد  دسا ، تنب  همطاف  ربق  ّلحم 

ات هک  هتفرگ  ياج  هرح  يادهـش  هربقم  يرتم  سنا و 75  نب  کلام  ربق  قرـش  يرتم  رد 20  نوعظم  نب  نامثع  میهاربا و  هاـگمارآ  ود 
نب نامثع  ربق  يرتم  دودح 50  رد  عیقب  یقرـش  لامـش  نکر  رد  دسا ، تنب  همطاف  ربق  هجیتن  رد  .تسا  رتم  نوعظم 135  نب  نامثع  ربق 

.تسا هدش  عقاو  ناّفع 

نامز رد  تسا و  هدوب  میهاربا  ربق  لامـش  رد  هتـشاد ، ترهـش  هفیطق » یبا  مامح   » هب اًلبق  هک  لّخنلا » ماّمح   » ّلـحم هک  تسین  يدـیدرت 
.دنا هتفگ  یم  يراضخلا »  » ار نآ  يدوهمس  نیّدلارون 

هب ًاقیقد  هدرک ، دای  دـسا  تنب  همطاف  هربقم  زا  دـنک ، یم  هراشا  نآ  یناـمثع  تفاـب  رد  عیقب  ناتـسربق  ياـنب  هب  نوچ  یـسوم » نب  یلع  »
: دنک یم  هراشا  نآ  یخیرات  یناشن 

همطاف انتدّیـس  هّبق  اهبناجب  يراصنألا و  يردخلا  دیعـس  یبأ  اندّیـس  لیلجلا  یباحـصلا  دقرم  اهیف  امهدحأ  نیتبق  عیقبلا  یقرـش  نم  ّمث  »
هدلاو دسأ  تنب 

، تسا یعفترم  دـبنگ  نآ  زارف  رب  هک  نافع  نب  نامثع  ربق  .دراد  رارق  تسا ، فورعم  ماـمحلا  هب  هک  ناتـسلخن ، نآ  لـباقم  هزورما  - » 1
ص 895 ج 3 ، افولاءافو » ، » يدوهمس کن : .تسا » عقاو  دسا  تنب  همطاف  ربق  یکیدزن  رد 
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ردّـصلا بیان   » ماـّیا نیمه  رد   (1) یناطلـسلا .» روسلا  جراـخ  فیرـشلا  عـیقبلا  ّمث  .ههجو  یلاـعت  هَّللا  مّرک  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  اندـّیس 
راعشا ترابع و  نیا  روکذم  هعقب  رد  رس  رب  هک  دنک  یم  فیـصوت  ار  نآ  ترایز و  .ق  رد 1305  ار  دسا  تنب  همطاف  هربقم  يزاریش »

: تسا شوقنم  یکرت 

« .هنع هَّللا  یضر  یلع  هرضح ؟؟؟ همرتحملا  هدلاولا  هبق  هذه  »

ناریو مدقم  يدشملوا  هلناودع  تسد  ناهج  هاشنهش  يرونرپ  هّبق  وب  يدپاپ 

نادزی ریش  ردام  دسا  تنب  همطاف  هشداپ  لّوأ  هدیا  روای  یننأش  يذ  لجن 

(2)

ثراح نب  نایفسوبا  هربقم  ب :

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّمع  رسپ  هریغم و  وا  مان  یمیمت ، یلظنح  كرابم  نبا  هتفگ  هب 

نایمدآ نیرت  هیبش  هک  تسور  نآ  زا  لب  بسن ، رابتعا  هب  اهنت  هن  وا  ترهش  .تسا (4)  هدوب  هیزغ »  » ای  (3) سیق » تنب  هزیزع   » شردام
قین مان  هب  یّلحم  رد  هّکم  حـتف  زا  لبق  هک  نیا  ات  درک ؛ یم  وجه  ار  مالـسا  نامیا ، زا  لـبق  وا  .دوب (5)  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هب 
دربن هب  ترجه  متـشه  لاس  رد  نامیا ، زا  سپ  .دروآ (6)  يور  میلـست  هب  هناقداص  ربمایپ ، روضح  رد  هملـس و  ّما  تطاسو  هب  باقعلا 

رد ار  ربمایپ  صالخا ، اب  داد و  نت  نینح 

رد يراصنا و  يردخ  دیعـس  وبا  ردـقلا  لیلج  هباحـص  هاگمارآ  یکی  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  دـبنگ  ود  عیقب  قرـش  فرط  زا  سپـس  - » 1
ص 11 هرّونملا ، هنیدملا  فصو  .تسا » مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یمارگ  ردام  دسا ، تنب  همطاف  ترضح  دبنگ  نآ  رانک 

ص 231. نیمرحلاهفحت ،» - » 2
ص 372 ثلاث ، ءزج  تاقّثلا » ، » نابح نبا  - 3

ص 84 ج 4 ، باحصألا » ءامسأ  یف  باعیتسالا  ، » ربلادبع نبا  يربکلا .» تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 4
.هیوخد مامتها : ندیل 1892 م ، ص 201 ، هسیفّنلا » قالعألا  ، » هتسر نبا  ص 504 . ج 2 ، خیرات » ، » یبوقعی - 5

ص ج 5 ، نادـلبلا » مجعم  ، » يومح توقای  کن : هفحج  کیدزن  باقعلا ، قین  هراب  رد  ص 42 . ج 4 ، هّیوبّنلا » هریّـسلا  ، » ماشه نبا  - 6
.يرافغلا مهر  یبا  زا  لقن  هب  ص 453  کسانملا » ، » یبرح ص 1325 . ءزج 4 ، یفطصملاراد » رابخاب  افولا  ءافو  ، » يدوهمس . 233
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هراب رد  دـییأت و  ار  شنامیا  وا  هناصلاخ  ياه  يراکادـف  هظحالم  زا  سپ  ربمایپ  .دومن (1)  يرای  يزوریپ  تسکـش و  ساّسح  تاظحل 
: دومرف شا 

رب باطخ » نب  رمع  : » مود هفیلخ  تشذگرد و  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 20  رد  يو   (2) هّنجلا .» لهأ  نایتف  دیس  ثرحلا  نب  نایفـسوبأ  »
كاخ هب  تفای ، ترهـش  لیقع  دهـشم  هب  اهدـعب  دوب و  هتفرگ  رظن  رد  شروگ  يارب  نایفـسوبا  ِدوخ  هک  یّلحم  رد  درازگ و  زامن  يو 

.دش (3) هدرپس 

بلاط یبا  نب  لیقع  هربقم  پ :

.دوب دسا  تنب  همطاف  شردام  بلاطوبا و  دنزرف  راهچ  زا  یکی  دیزیوبا و  شا  هینک 

، هَّللادـبع لـیقع : نادـنزرف  هک  تسا  هتفگ  مزح  نبا  .دوـب (4)  رتـگرزب  بلاـط  یبا  نـب  یلع  زا  لاـس  تـسیب  رفعج و  زا  لاـس  هد  يو 
: تفای همادا  دّمحم  شرگید : دنزرف  زا  اهنت  شلسن  دندش و  هتشک  هفوک  البرک و  هعقاو  رد  ملسُم  نمحّرلادبع و 

ناک هتروص و  یف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  یبّنلا - هبـشی  ناک  .نمحّرلادبع  ثّدحملا و  هیقفلا  هَّللادبع  لیقع : نبدّمحم  دـلوف  »
(5) بلاط .» یبأ  نب  ّیلع  تنب  بنیز  اهمّأ  اًلجر 

هب ص 88  ج 4 ، هّیوبنلا » هریـسلا  ، » ماـشه نبا  بزاـع ؛ نب  ءارب  زا  لـقن  هب  ص 115  ج 6 ، دیرفلا » دـقعلا  ، » یـسلدنا ّهبر  دـبع  نبا  - 1
.ثراح نب  نایفسوبازا  لقن  هب  ص 109  ج 3 ، هّیبلحلاهریسلا » ، » یبلح هَّللادبع ؛ نبرباج  زا  تیاور 

، یمثیه ص 318 ؛ ج 2 ، لامعلازنک » ، » يدـنه یقّتم  هورع ؛ نب  ماشه  زا  لـقن  هب  ص 255  ج 3 ، كردتـسملا » ، » يروباشین مکاح  - 2
ص 274 ءزج 9 ، دئاوّزلا » عمجم  »

ص 911 ج 3 ، افولاءافو » ، » يدوهمس ص 76 ؛ ج 1 ، نانجلاهآرم » ، » یعفای ص 373 . ج 3 ، تاقثلا » ، » نابح نبا  - 3
نبا ص 259 . ج 3 ، تاقثلا » ، » ناـبح نبا  ص 69 ؛ برعلا » باـسنأ  هرهمج  ، » مزح نـبا  ص 229 ؛ ج 6 ، لامکإلا » ، » ـالوکام نبا  - 4

ص 254 ج 7 ، بیذهتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 6 ؛ ج 6 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس
لوسر هب  يدایز  تهابـش  نامحرلا  دبع  .تسا  نامحرلادـبع  و  ثدـحم ، هیقف  هَّللادـبع  لیقع ، نبدـمحم  نادـنزرف  نفدـم  سپـس  - » 5

« .دشاب یم  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  ود ، نیا  ردام  .تشاد  یمارگ 
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دربن رد  وا   (2) شیرق .» بلاثملا  رکذ  ساّنلا  رثکأ  ناک   » تشاد (1) و ماع  ترهش  تخانـش ، هظفاح و  هب  برع  باسنا  ملع  رد  لیقع 
نب ساـّبع  هک  يا  هیدـف  لـباقم  رد  شیدازآ  ناناملـسم و  تـسد  هـب  شتراـسا  زا  سپ  یلو  داد ؛ اـضر  ناناملـسم  اـب  هلباـقم  هـب  ردـب 

.دومنن (4) راکـشآ  هّیبیدح  هعقاو  زا  لبق  ات  ار  داقتعا  نیا  یلو   (3) دش ؛ یناملسم  میلـست  دیورگ و  دیحوت  هب  تخادرپ ، بلطملادبع 
سپ ًاصوصخ  مالـسا ، ربمایپ  تافو  ات  خیرات  نآ  زا  دراذـگ و  شیامزآ  هب  هتؤم  هوزغ  رد  ار  شنامیا  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  سپ  لیقع 

.دیدرگ ماع  صاخ و  دزنابز  شترهـش  دش و  مالـسا  نیروهـشم  زا  ربمایپ و  نارای  زا  یکی  نینح ، دربن  رد  شا  هنامیمـص  يراکادف  زا 
: تسا هدومرف  لیقع  هراب  رد  ربمایپ   (5)

فلتخم ياهظفل  هب  ثیدح  نیا   (6) كاّیإ .» یّمع  ّبح  نم  ملعأ  تنک  امل  ًابح  یّنم و  کتبارقل  ًاّبح  نیّبح : کّبحُأل  ّینإ  دیز ! ابأ  ای  »
نب ّیلع  شردارب : تفالخ  نارود  رد  دوب (8) و  ربمایپ  ثیدح  ّقثوم  نایوار  زا  لیقع  .تسا (7)  هدش  لقن 

ص 158 ج 3 ، باعیتسالا » ، » ّربلادبع نبا  - 1
ص 446، نیرحبلا » عمجم  ، » یحیرط کـن : .دوـب » هاـگآ  نارگید  زا  شیب  شیرق ، روآ  گـنن  ياـهراک  ییوـج و  بیع  ناـیب  رد  - » 2

.یگنس پاچ 
هب طوبرم  شخب  هعبرألا ، بتکلا  ص 202 ، ج 8 ، یفاـکلا » نم  هضوّرلا  ، » ینیلک زین  ص 343 ؛ ج 2 ، هّیوبّنلا » هریـسلا  ، » ماشه نبا  - 3

ص 405 ج 1 ، خیرات » ، » یبوقعی رامع ؛ نب  هیواعم 
هباحّصلا خیرات  یف  لیذملا  لیذ  ، » يربط ص 174 ؛ ج 1 ، نییبّتلا » نایبلا و  ، » ظحاج ص 28 ؛ ج 4 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 4

ص 23 نیعباّتلا » و 
ص 254 ج 7 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 5

هتـشاد وت  هب  میومع  هک  يا  هقـالع  رگید  ینم و  ناگتـسب  زا  وت  هک  نیا  یکی  مدـنم ؛ هقـالع  وـت  هب  تهج  ود  زا  نم  دـیزیوبا ، يا  - » 6
« .تسا

، یمق هفیذـحوبا ؛ زا  لقن  هب  ص 310 ، ج 12 ، لامعلازنک » ، » يدـنه یقّتم  ص 273 ؛ ج 9 ، دـئاوّزلا » عـمجم  ، » یمثیه رجح  نبا  - 7
ص 255 لامآلا » یهتنم  »

ص 254 ج 7 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجَح  نبا  ص 4 ؛ ج 3 ، ص 201 . ج 1 ، دنسم » ، » لبنح نبدمحا  - 8
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.دش (1) وربور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دیدش  شنکاو  اب  هک  دـمآ ؛ دوجو  هب  شلد  رد  تلادـع ، نازیم  زا  شیب  یتاعّقوت  بلاط  یبا 
یبا نب  ّیلع  ّتیحجرا  مشاه و  ینب  قوقح  هب  يو ، اب  شیاهوگتفگ  نمـض  دومن و  تاقالم  هیواعم  اـب  تفر و  ماـش  هب  ماـّیا  نیمه  رد 

تفالخ لّوا  ای  هیواعم  تموکح  رخاوا  رد  دـش و  اـنیبان  يریپ  رد  رمـألاهبقاع  .دراذـگ (2)  اه  هّحـص  تفالخ  تیالو و  رما  رد  بلاط 
، تسا عّلطم  ّفلؤم  هک  اجنآ  ات  .دش (3)  هدرپس  كاخ  هب  هنیدم  رد  هک  دنا  هتفگ  فالتخا  هب  تشذـگرد و  هّرح  هعقاو  زا  لبق  دـیزی ،

نب هَّللادبع  نفدم  اهدعب  هک  دوب  هدش  عقاو  عیقب  ناتـسربق  یبرغ  تمـس  رواجم  لیقع » راد   » هب فورعم  هنیدـم ، رد  لیقع  تماقا  ّلحم 
.دیدرگ ثراحلا  نب  نایفسوبا  رفعج و 

: دسیون یم  ياّفوتم 643  راّجن  نبا 

: هناخ نیا  رد 

بیاـن .ق و  .ه  رد 1303  یـسوم  نب  ّیلع   (4) ًاـضیأ »...  عیقبلا  لّوأ  یف  هّبق  یف  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  یخأ  بلاـط  یبأ  نب  لـیقع  ربـق  »
نب هَّللادبع  نایفـسوبا و  لیقع ، ِرباقم  نآ  ریز  هک  یحیرـض  هّبق و  انب و  زا  .ق  .ه  رد 1302  یناهارف  .ق و  .ه  رد 1305  يزاریش  ردّصلا 

.دنا هدرک  دای  تسا ، هتشاد  ییاه  هبیتک  هدوب و  رفعج 

.تسا ربمایپ  نارسمه  روبق  نآ  بونج  يرتم  هلصاف 5  رد  هک  دراد  رارق  عیقب  ناتسربق  یبرغ  بونج  باب  يرتم  رد 40  لحم  نیا 

قاحساوبا هبطخ 224 . لیذ  هغالبلا » جهن  حرش  ، » دیدحلا یبا  نبا  .حلاّصلا  یحبـص  مامتها : ص 346 ، مالک 224 ، هغالبلا » جهن  - » 1
.دّمحم نبرفعج  زا  لقن  هب  ص 64  ج 1 ، تاراغلا » ، » یفقث میهاربا 

ربلادبع نبا  ص 446 ؛ نیرحبلا » عمجم  ، » یحیرط ذـخأم ؛ نامه  تاراغلا » « ؛ ص 78 ج 4 ، دیرفلا » دقعلا  ، » یـسلدنا ّهبر  دـبع  نبا  - 2
ص 158 ج 3 ، باعیتسالا » »

ص 157 ج 3 ، باعیتسالا » ، » ربلادبع نبا  يربکلا ؛» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 3
هنیدم رابخا   » .تسا يدبنگ  نآ  زارف  رب  دراد و  رارق  عیقب  يادتبا  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  ردارب  بلاطوبا و  دـنزرف  لیقع ، هاگمارآ  - » 4

ص 154 لوسّرلا »
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رفعج نب  هَّللادبع  هربقم  ت :

.دمآ ایند  هب  هشبح  رد  ءامـسا  رفعج و  فّقوت  ماّیا  رد  هک  دوب ، بعک » نب  سیمع  تنب  ءامـسأ  ، » بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  ردام 
، ترجه متشه  لاس  رد  هنیدم  هب  هشبح  زا  بلاط  یبا  نب  رفعج  تشگزاب  .دوشگ (1)  مشچ  هشبح  رد  هک  دوب  یناملسم  دولوم  لّوا  وا 
و هثراـح » نب  دـیز   » یهارمه هب  رفعج  لاـس  نیمه  رد  .دـندوب (2)  هتـشگ  زاب  ربیخ  يزوریپ  زا  ناناملـسم  هک  یماّیا  اب  دوب  فداـصم 

نیا رد  هچنآ  .داد (3)  تسد  زا  ار  ردپ  هَّللادبع ، تسویپ و  عوقو  هب  هتؤم  موی  هعجاف  دـش و  هناور  ماش  بناج  هب  هحاور » نب  هَّللادـبع  »
هَّللادبع هراب  رد  رفعج ، تداهش  زا  شدیدش  فّسأت  نمض  ربمایپ  هک  تسا  یشنکاو  دراد ، طابترا  هَّللادبع  تایح  ّتیصخش و  اب  هعقاو 

.داد زورب  دوخ  زا 

: هک دنا  هدرک  تبث  ار  رفعج  نب  هَّللادبع  هتفگ  نیا  فلتخم  عبانم 

سأر یـسأر و  یلع  حـسمی  وه  هیلإ  رظنأف  یبأ  امل  یعنی ؟؟؟ یّمأ  یلع  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا - لخد  نیح  ظفحأ  اـنأ  »
ًادحأ تقلخ  ام  هتیرذ  یف  هفلخاف  باوثلا  نسحأ  یلإ  مدق  دـق  ًارفعج  ّنا  مهّللا  لاق : ّمث  هیحل  رطقت  یتح  عومدـلا  ناقارهت  هانیع  یخأ و 

؟ كرشبأ ءامسأ أ ال  ای  لاق : ّمث  .هتیرذ  یف  كدابع  نم 

ماقف .کلذ  ساّنلا  ملعاف  تلاق : .هّنجلا  یف  امهب  ریطی  نیحانج  رفعجل  لعج  هَّللا  ّنإ  لاـق : .هَّللا  لوسر  اـی  یّمأ  تنأ و  یبأـب  یلب  تلاـق :
 ...« هیلع فرعی  نزحلا  یلفـسلا و  هجردلا  یلع  همامأ  ینـسلجأ  ربنملا و  یلإ  یقر  یتح  یـسأر  هدیب  حسمی  يدـیب  ذـخأ  هَّللا و  لوسر 

؟؟؟؟؟؟؟؟ (4)

ص ج 2 ، هباصالا » ، » ینالقـسع رجَح  نبا  ساّبع ؛ نبا  زا  وا  همرکع و  زا  لقن  هب  باحـصالا » ءامـسأ  یف  باعیتسالا  ، » ّربلادـبع نبا  - 1
.همرکع زا  اطع  نب  نامثع  زا  لقن  هب  ، 289

ص 116 ج 1 ، ءایلوألاهیلح » ، » میعنوبا ص 286 ؛ ج 1 ، هباغلادسا » ، » ریثا نبا  - 2
ص 6 نییبلاّطلا » لتاقم  ، » یناهفصا جرفلاوبا  ص 401 ؛ يزاغم » ، » يدقاو - 3

تروص هب  دیوگ ، تیلـست  ار  مردـپ  گرم  ات  دـمآ  مردام  ندـید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  یماگنه  مراد  رطاخ  هب  - » 4
رب هرطق  هرطق  و  دش ، کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دیـشک ، یم  تسد  مردارب  رـس  مرـس و  يور  رب  هک  یلاح  رد  مدرک ، یم  هاگن  شکرابم 

ار وا  ناگدـنامزاب  هیرذ و  هدرک ، اطع  نم  هب  ار  شاداـپ  نیرتوکین  نیرتهب و  رفعج  ادـنوادخ ! دومرف : .دـیکچ  یم  شکراـبم  نساـحم 
: داد خساپ  نز  مهد ؟ تراشب  وت  هب  ایآ  ءامسا ! دومرف : سپس  .يا  هدرکن  تناگدنب  زا  کی  چیه  قح  رد  یفطل  نینچ  هک  رادب  مادتسم 

زاورپ اه  نآ  اب  تشهب  رد  ات  تسا  هدرک  اطع  رفعج  هب  لاب  ود  دـنوادخ  دومرف : .هَّللا  لوسر  يا  دـندرگ ، تنابرق  مرداـم  ردـپ و  يرآ ،
رد تفرگ و  ار  متـسد  تساخ ، رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  سپ  .درک  هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  مدرم  سپ  تفگ : نز  .دـنک 

هودـنا مغ و  .دـناشن  ربنم  نییاپ  هلپ  يور  دوخ  لباقم  ارم  تفر و  ربنم  يالاب  رب  .درک  یم  شزاون  ار  مرـس  شرگید  تسد  اب  هک  یلاح 
هریسلا ، » قاحـسا نبا  ماشه و  نبا  ص 427 ؛ ج 1 ، یبوقعی » خـیرات  ، » بوقعی یبا  نب  دـمحا  کن : .دوب » هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  ماـمت 

ص 111 يرولا » مالعا  ، » یسربط ص 65 ؛ ج 16 ، لامعلازنک » ، » يدنه یقّتم  ص 437 ؛ ج 3 ، هیوبنلا »
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485 ص :

تفطالم دروم  یکدوک  ناوا  نامه  زا  هَّللادبع  .دراد (1)  تقباطم  تسا ، هدرک  تیاکح  رفعج ) رسمه   ) ءامسا هک  هچنآ  اب  هتفگ  نیا 
.درک یم  یفرعم  وکین  صئاصخ  هب  ار  وا  تفرگ و  رارق  ربمایپ 

: تسا هتفگ  هَّللادبع  هب  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  فلتخم  نیقّقحم 

: تسا هتفگ  دوخ  رفعج  نب  هَّللادبع  (2) و  هدلو » یف  ًارفعج  فلخا  مهّللا  »

: تسا هتشون  ثیرح  نب  ورمع  زا  لقن  هب  رکاسع  نبا   (3) هقفص »...  یف  هل  كراب  مهّللا  لاقف : یل  خأ  هاشب  مواسأ  انأ  ّیبنلا و  ینآر  »

: لاقف بارتلاب  بعلی  وه  هَّللادبعب و  ّرم  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا - ّنإ  »

یقلخ و هبشأ  رفعج  هَّللا : لوسر  لاق  : » نینچمه  (4) هتراجت »...  یف  هل  كراب  مهّللا 

ص 241 ج 4 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ریثک نبا  ص 92 ؛ ج 2 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 1
ج لامعلازنک » ، » يدنه یقّتم  ص 205 ؛ ج 2 ، ص 4 ، ج 1 ، دنسم » ، » دمحا ص 329 ؛ ج 7 ، ریبکلا » قشمد  خـیرات  ، » رکاسع نبا  - 2

ص 65 ، 11
هب هلماعم  نیا  رد  ادنوادخ ! دومرف : دید ، دنفسوگ  کی  ندیرخ  ماگنه  ندز  هناچ  لاح  رد  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگربمایپ  - » 3

ج لامعلازنک »  » يدنه یقّتم  راحبلاهنیفس ؛» ، » یمق ص 376 ؛ ج 1 ، دنسم » ، » دمحا ص 329 ؛ ننـس » ، » ینطقراد کن : .هد » تکرب  وا 
ص 65 ، 16

ص 329 خیرات ،» - » 4
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486 ص :

.تفریذـپ ار  تعیب  نیا  زین  ربمایپ  درک و  تعیب  ربمایپ  اـب  یکدوک  رد  رفعج   (1) کیبأب .» هَّللا  قلخ  هبـشاف  هَّللادبع  ای  تنأ  امأ  یقلخ و 
دنا هتفگ  .شدندناوخ (4) و  یم  اخّسلا  بطق  تفای (3) و  ییازسب  ترهش  تواخـس  هب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یلاسگرزب و  رد  وا   (2)

تیاور رد   (5) هنم .» یخسأ  مالسإلا  یف  نکی  مل  لاقی  و  دوجلارحب ...  یّمسی  ًاّیخس ، ًافیفع ، ًاقیلخ ، ًافیرظ ، ًاداوج ، ًامیرک  ناک   » وا هک 
تیاور ار  یثیداحا  رسای  راّمع  بلاط و  یبا  نب  یلع  ءامسا و  زا  وا  .دنا  هتسناد  ّقثوم  ار  شلوق  دوش و  یم  بوسحم  قیدص  نایوار  زا 

زا یتخـس  ياه  يریگ  عضوم  صوصخ  نیا  رد  دوب و  بلاط  یبا  نب  یلع  شدشرم  دـیرم و  افلخ ، تایح  نارود  رد  .تسا (6)  هدرک 
رسمه وا  .درک (7)  یم  يرادـبناج  يرافغ  رذوبا  زا  ناّفع  نب  نامثع  ربارب  رد  دوب و  ریدـغ  ثیدـح  ناعفادـم  زا  .داد  یم  ناـشن  دوخ 

يدنزرف ییوشانز  نیا  هجیتن  .دیدرگ  رت  مکحتـسم  تیب  لها  اب  شدنویپ  تلـصو ، نیا  قیرط  زا  دش و  بلاط  یبا  نب  یلع  تنب  بنیز 
راتفر زا  درک و  اه  يدردمه  البرک  هعقاو  ناگدنامزاب  اب  ور  نیا  زا  .دش (8)  هتشک  یلع  نب  نیسح  اب  البرک  رد  هک  دوب  نوع »  » مان هب 

تهابش تردپ  هب  هَّللادبع  وت ، اما  تشاد و  يدایز  تهابش  نم  تاداع  قالخا و  هب  رفعج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  - » 1
« .يراد يرتشیب 

ص ج 5 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقـسع رجح  نبا  ص 207 ؛ ج 3 ، تاقثلا » ، » ناـبح نبا  ص 566 ؛ ج 3 ، كردتسملا » ، » مکاح - 2
171

ص 87 ج 1 ، بهذلا » تارذش  ، » دامع نبا  - 3
ص 207 ج 3 ، تاقثلا » ، » نابح نبا  - 4

هتسیاش لکیه ، شوخ  كریز و  .دوب  تواخس  اب  هدنشخب و  .راکزیهرپ  اسراپ و  دوج و  يایرد  دننام  دوب ؛ تواخس  اب  هدنـشخب و  - » 5
تواخس اب  مالسا  رد  یسک  دنیوگ  دش ...  یم  هدیمان  مرک  دوج و  يایرد  هک  يروط  هب  دوب ، تواخـس  اب  هدنـشخب و  .اسراپ  قیال و  و 

، رکاسع نبا  کن : نینچمه  .هباصالا  شماـه : ص 275 ، ج 2 ، باحـصألا » ءامـسأ  یف  باعیتسالا  ، » ّربلادبع نبا  کن : .دوبن » وا  زا  رت 
، بوقعی یبا  نبدـمحا  راحبلاهنیفـس .» ، » یمق لاجّرلا ؛» لاوحأ  یف  لاقملا  حـیقنت  ، » یناـقمم ص 328 ؛ ج 7 ، ریبـکلا » قشمد  خـیرات  »

ص 328 ج 2 ، یبوقعی » خیرات  »
ص 170 ج 5 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجَح  نبا  - 6

ص 67 ج 2 ، یبوقعی » خیرات  ، » بوقعی یبا  نب  دمحا  - 7
«. نییبلاّطلا لتاقم  ، » جرفلاوبا - 8
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487 ص :

هنیدم زا  عافد  هب  شنادنزرف - زا  رگید  نت  ود  رغـصا - نوع  رکبوبا و  هرحلا » موی   » رد .داد (1)  ناشن  دوخ  زا  یّصاخ  راجزنا  هّیما  ینب 
نبا .تشذگرد (3)  هنیدـم  رد  یگلاس  ّنـس 90  رد  ترجه  لاـس 80  رد  وا  .دندیـسر (2)  تداهـش  هب  نایوما  تسد  هب  دنتخادرپ و 
نفد عـیقب  رد  ار  رفعج  نب  هَّللادـبع  هک  دـنا  هـتفگ  ص 911  ءزج 3 ، اـفولاءافو »  » رد يدوهمـس  ص 154 و  هنیدـم » رابخأ   » رد راّـجن 

.داد رارق  عیقب  یلعف  ناتسربق  یبرغ  بونج  ِرد  يرتم  رد 40  لحم  نیا  .تسا  لیقع  تبرت  رانک  رد  لیقع  راد  وا  نفد  ّلحم  .دندرک 

رفعج نب  لیعامسا  هربقم  ث :

لیعامـسا ار  وا  بوشآرهـش  نبا  هتفگ  هب  هک  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  ار  لیعامـسا  يرولا ،» مالعا   » رد یـسربط 
ربکا ناکف  لیعامـسا  : » تسا هتفگ  یـسربط  .دوب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  رتخد  همطاـف  شرداـم  .دـندناوخ (4)  یم  نیما 
تایح نامز  رد  تبقاع  درب و  یم  رـسب  ضیرع  هقطنم  رد  دوخ  لها  اـب  لیعامـسا   (5) هبّربلا .» هل و  هبحملا  دـیدش  هوبا  ناـک  هتاوخا و 

: دیوگ یم  یسربط  .تشذگرد (6)  .ق  .ه  لاس 143  هب  شردپ 

ناک ءادر و  ءاذح و ال  ریغب  هریرـس  مدـقت  ًادـیدش و  ًاعزج  هیلع  عزجف  هنیدـملاب  هیبا  یلا  ساّنلا  باقر  یلع  لمح   » ار لیعامـسا  هزانج 
هنفد لبق  ضرألا  یلع  هریرس  عضوب  رمأی 

.نیّتس يدحا و  هنم  ص 89 ، ج 4 ، خیراّتلا » یف  لماکلا  ، » ریثا نبا  - 1
ص 123 نییبلاّطلا » لتاقم  ، » جرفلاوبا - 2

، نابح نبا  ص 275 ؛ ج 2 ، باعیتسالا » ، » ّربلادـبع نبا  ص 228 ؛ ج 2 ، خیرات » ، » یبوقعی ص 87 ؛ بهذلا » تارذـش  ، » دامع نبا  - 3
ص 161 ج 1 ، نامّزلا » هآرم  ، » یعفای ص 170 ؛ ج 5 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 207 ؛ ج 3 ، تاقثلا » »

ص 280 ج 4 ، بلاط » یبا  لآ  بقانم  - » 4
ص 920 افولاءافو ج 3 ، « » .درک یم  یکین  وا  هب  دیزرو و  یم  دایز  قشع  يو  هب  شردپ  دوب و  شناردارب  نیرتگرزب  لیعامسا  - » 5

ص 284 يرولا » مالعا  ، » یسربط ص 187 ؛ ج 2 ، هّیمالسإلا » فراعملاهرئاد  ، » راویه - 6
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488 ص :

مهیلع تیب  لها  ناراداوه  زا  یعمج  شتاـفو  زا  سپ   (1) عیقبلاـب .» هَّللا  همحر  نفد  و  هَّللا ...  رظنی  هجو و  نع  فشکی  هریثـک و  ًارارم 
دندرمـش و دّـمحم  شدـنزرف  وا و  ّقح  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  ار  تماـما  یهورگ  دنتـسناد و  دوعوم  يدـهم  ار  وا  مالـسلا 

هراب رد  يدوهمس  .دمآ (2)  دوجو  هب  یلیعامـسا  هعیـش  بهذم  ناس  نیدـب  دـندرک و  رواب  لیعامـسا  باقعا  رد  ار  تماما  يا  هفیاط 
: نآ هک  دراد  مزج  لیعامسا  هربقم  ّتیعقوم 

هباب راصف  هب ، روسلا  لصّتاف  روس ، لبق  ینب  قرـشملا ، هلبقلا و  نم  مویلا  هنیدـملا  روس  نکر  وه  برغملا و  یف  ساّبعلا  دهـشم  لـباقی  »
.تفرگ ياج  عیقب  زا  جراخ  اه ، يدوعس  نارود  رد  هنیدم  راصح  ندش  هدیچرب  زا  سپ  ناکم  نیا   (3) هنیدملا .» لخاد  نم 

.دش رذوبا  ثادحإلادیدج  نابایخ  ریـسم  اهدعب  هک  دـشاب  یم  رتم  دودح 15  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هعقب  ات  لیعامـسا  هربقم  هلـصاف 
راثآ رذوبا )  ) روکذم نابایخ  ثادحا  زا  سپ 

نودـب شتخت  يوس  هب  درک و  رایـسب  محرت  وا  رب  ردـپ  .دـش  هدروآ  شردـپ  دزن  هب  دـیدرگ و  لمح  هنیدـم  اـت  مدرم  شود  رب  - »... 1
یهاگن شتروص  هب  ات  دنراذگ  نیمز  رب  ار  شتخت  داد  روتـسد  راب  نیدنچ  دـیامن ، نفد  ار  وا  هک  نیا  زا  لبق  .تفر  شیپ  ابع  شفک و 

« .دیدرگ نفد  عیقب  رد  داب ! وا  رب  ادخ  تمحر  درک ...  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  شرس  .دنکفا 
ص 202؛ ءزج 4 ، یفاّـشلا » صیخلت  ، » یـسوط خیـش  ءارآ  کـن : يرـشع  ینثا  دـیاقع  اـب  یلیعامـسا  هقرف  ضراـعت  صوصخ  رد  - 2
، یناـحیّرلا نـیما  .ق ؛ .ه  رـصم 1367  افلخلا » نیّیمطافلا  هّمئالا  راـبخأب  ءاـفنخلا  ظاـعّتا  ، » يزیرقم کـن : هّیلیعامـسا  هراـب  رد  نینچمه 
؛ .ق .ه  رصم 1322  لاجّرلا ،» ءامـسأ  یف  لامکلا  بیهذت  هصالخ  ، » یجرزخ هَّللادبع  نب  دمحا  .م ؛ توریب 1929  یناحیّرلا ،» كولم  »
؛ .ش  1348 نارهت ، نید ،» هـجو  ، » ورـسخ رـصان  .ش  نارهت 1336  فناویا ، مامتها  هب  اندّیـس » اباب  باـب  تفه  ، » یناتـسهق قاحـساوبا 

هقرف ، » نسجاــه .ش  نارهت 1356  هّیبهّذـلا ،» لاوقـالا  ، » یناـمرک نیّدــلادیمح  .ش ؛  1356 نارهت ، هّوـبّنلا ،» مـالعا  ، » يزار متاــحوبا 
ص 187؛ ج 2 ، هّیمالسإلا » فراعملاهرئاد   » .ش  1336 نارهت ، هّیلیعامسا ،» مایق  ، » داژن نیرآ  .ش ؛  1346 نارهت 1343 - هّیلیعامسا ،»
، نارهت نبرک ، يرنه  حیحـصت ، نمی ،» ناریا و   » .م توریب 1971  ص 1347 ، ج 1 ، يدجو ، دیرف  نیرـشعلا ،» نرقلا  فراعملاهرئاد  »

.ش  1340
روس زا  شیپ  تسا ، هدش  قرشم  هلبق و  فرط  زا  هنیدم  روس  زا  یتمسق  هزورما  .تسا  برغم  فرط  زا  سابع  هاگمارآ  يور  هبور  - » 3

« .دش هدوشگ  هنیدم  لخاد  زا  نآ  رد  دیدرگ و  لصتم  روس  اب  سپ  .دیدرگ  انب  هنیدم 
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.دیدرگ بیرخت  لصیف  کلم  تایح  رخاوا  رد  رذوبا ، نابایخ  ضیرعت  نایرج  رد  دوب و  ناگمه  دوهشم  اجرباپ و  انب  يراویدراهچ 

ثراح نب  لفون  هربقم  ج :

هب تشذـگرد و  هنیدـم  رد  باّطخ  نب  رمع  تفالخ  هام  نیمهدزناپ  رد  هک  دوب  ربمایپ  هباحـص  زا  بلطملادـبع ، نب  ثراـح  نب  لـفون 
ناکم زا  یقیقد  تاـعالطا  ّفلؤم   (1) كاـنه » نفد  یتـح  عیقبلا  یلا  هعبت  مث  باـطخلا  نب  رمع  هیلع  یلـصف  دعـس ...« : نبا  حیرـصت 

.درادن تسد  رد  يو  هربقم 

هّیفنح نب  دّمحم  هربقم  چ :

.دوب مالسا  لّوا  هدس  روهشم  ياه  ّتیصخش  زا  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  ربکا  دّمحم  وا 

نآ ناکم  یلو  تسا ؛ عیقب  ناتسربق  رد  هّیفنح » نب  دّمحم   » هربقم دوش  یم  مولعم  نآ  ساسا  رب  هک  دنک  یم  دانتسا  يدنس  هب  دعس  نبا 
: تسا هتخاسن  مولعم  ًاقیقد  ار 

؟ كوبا نفد  نیا  هّیفنح  دمحم  نب  هَّللادبع  مشاهابا  تلاس  لاق : بئاسلا  نب  نیز  انثدح  »

(2) اهلوا .» یف  نینامث  يدحا و  هنس  لاق : .هنس  يا  تلق  .عیقبلاب  لاقف 

ص 47 ج 4 ، يربکلا » تاقبطلا  « » .دیدرگ نفد  اجنآ  رد  ات  درک  شتعیاشم  عیقب  اتو  درازگزامن  وا  رب  رمع  سپ  - »... 1
متفگ .عیقب  رد  داد  خساپ  تسا ؟ نوفدم  اجک  تردپ  مدیـسرپ  هّیفنح  دمحم  دنزرف  هَّللادـبع  مشاهوبا  زا  دـیوگ : بئاسلا  نب  نیز  - » 2

، ینالقـسع رجح  نبا  کـن : زین  ص 116 ؛ ص 91 ، ج 5 ، يربـکلا » تاـقبّطلا  « » .يرجه لاـس 81  لـیاوا  رد  تفگ : یلاـس ؟ هچ  رد 
ص 354 ج 9 ، بیذهّتلا » بیذهت  »
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( تاّمعلا عیقب   ) ربمایپ ياه  هّمع  رباقم  مشش ، لصف 

بلطملادبع تنب  هّیفص  هربقم  فلا :

« دلیوخ نب  ماوع   » رسمه ربمایپ ، هّمع  هّیفص  .دشاب  یم  هّیفص  هزمح و  ردام  هلاه »  » اهنآ زا  یکی  هک  دوب  رسمه  نیدنچ  ار  بلطملادبع 
دحا و دربن  ود ، نآ  ّمها  هک  تشاد  روضح  مالـسا  ردص  ثداوح  نیرتمهم  رد  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  هّیفـص  .دوب (1)  ریبز  ردام  و 

تداهـش زا  سپ  .دـندرک  اـهر  دـحا  يوس  هب  ار  رهـش  ناناملـسم ، اـب  هک  تشاد  رارق  یناـنز  سأر  رد  وا  دـحا ، دربـن  رد  .دوب  قدـنخ 
تباث نب  ناسح  هارمه  هب  هّیفص  قدنخ ، هعقاو  رد  .دیشخب (2)  ناناملسم  يازع  هب  یّصاخ  روش  وا ، نیزح  ياه  هیثرم  هزمح ، شردارب 

زا یکی  تسناوت  وا  هک  دوب  اه  يدنبرگنس  نیمه  نایرج  رد  دندومن و  يرادساپ  رهـش  زا  عراف » کشوک ) مطا /(   » رد ناسک  رگید  و 
داد رارق  ریدقت  دروم  تسناد و  هتسیاش  ار  شراک  ربمایپ  دروآرد و  ياپ  زا  ار  مجاهم  نایدوهی 

هریـسلا ، » ماشه نبا  هباغلادـسا ؛» ، » ریثا نبا  و 364 ؛ صص 326  ج 1 ، خـیرات » ، » یبوـقعی ص 197 ؛ ج 3 ، تاـقثلا » ، » ناـبح نبا  - 1
ص 345 ج 4 ، باعیتسالا » ، » ربلادبع نبا  ص 103 ؛ ج 3 ، هّیوبّنلا »

؛ ییحی نب  دـمحم  هداتق و  نب  ورمع  نب  مصاع  زا  رهز  زا  قاحـسا  نبا  زا  لـقن  هب  ص 349 ، ج 4 ، هباصالا » ، » ینالقـسع رجح  نبا  - 2
، يروباشین مکاـح  ص 161 ؛ ج 2 ، خــیراّتلا » یف  لــماکلا  ، » ریثا نــبا  ص 176 ؛ ص 103 ، ج 3 ، هّیوـبنلا » هریـسلا  ، » ماـشه نـبا 

ص 2465 ج 6 ، كولملا » لسّرلا و  خیرات  ، » يربط ص 312 ؛ ج 2 ، حوتفلا » ، » مثعا ص 50 ؛ ج 4 ، كردتسملا » »

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 512 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_491_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_491_2
http://www.ghaemiyeh.com


491 ص :

خـیرات و رد  هک  تـسا  ینتفگ  عراـف » کـشوک   » صوـصخ رد  .تسناد (1)  مهـس  ِبحاـص  قدـنخ ، هوزغ  مئاـنغ  میـسقت  رد  ار  وا  و 
.تسا هتسشن  یم  نآ  هیاس  رد  هاگهگ  ربمایپ  هک  تسا  مّلسم  دنیوگ و  تباث » نب  ناسح  مطا   » نادب هنیدم ، يایفارغج 

رد هیواعم » نب  دیزی  نب  هَّللادـبع  تنب  هکتاع   » اهدـعب هک  تسا  هتـسناد  هنیدـم  ياه  هعلق  هلمج  زا  يا  هعلق  ار  عراف » مطا   » يدابآزوریف
نب رفعج  راد   » هب ناـمز  رورم  هب  داد و  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  یکمرب » دـلاخ  نب  ییحی   » سپـس دوـمن و  اـنب  يا  هناـخ  ناـکم ، نآ 

تسا هدوب  نآ  یماش  تمس  ترواجم  رد  عراف  هعلق  هتشاد و  رارق  هکتاع ) باب  همحّرلا /(  باب  لباقم  هناخ  نیا  .تفای  ترهش  ییحی »
تفر نیب  زا  اه  يدوعس  طّسوت  یبّنلادجسم  هعـسوت  ریمعت و  رد  دومن و  هولج  هیجربلکلا » هسردم   » تروص هب  .ق  .ه  لاس 838  رد  هک 

.تفرگ رارق  دجسم  هدودحم  رد  و 

بونج و تمس  زا  هنیدم  رهش  هک  تسا  هدوب  قدنخ  هوزغ  دربن  ياهزور  هب  طوبرم  روبزم ، عیاقو  هک  تسا  نآ  نّیبُم  روکذم  ّتیعقوم 
عیاقو تسا  هتساوخ  هک  يرابخا  ّدر  رب  تسا  ینشور  لیلد  هلئـسم  نیا  دوب و  هتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  نایدوهی  طّسوت  یقرـش ، بونج 

نب رمع  تفالخ : نارود  رد  .ق  .ه  لاس 20  رد  بلطملادبع  تنب  هّیفص  .دیامن (2)  یّقلت  دـحا  هوزغ  ياهزور  هب  طوبرم  ار  رظن  دروم 
كاخ هب  عیقب  ناتسربق  رد  هبعش » نب  هریغم  راد   » ِراوید هب  راوید  هیواز  رد  ار  وا  تشذگرد (3) و  دوب ، هلاس  هک 75  یلاح  رد  باطخ ،

.تفای ترهش  تاّمعلا  عیقب  مان  هب  دقرغلا  عیقب  زا  یئزج  ناونع  هب  اهدعب  هدوب و  عیقب  باب  زا  جراخ  ناکم  نیا  .دندرپس (4) 

هبعـش نب  هریغم  زا  ار  ییانب  دـیدجت  ریمعت و  عون  ره  ناکما  هریغم ، هناخ  راوید  نییاپ  رد  ربق  ناـکم  نتفرگ  رارق  رطاـخ  هب  نیا  زا  لـبق 
رد رد  تساوخ  یم  هریغم  هک  راب  کی  دوب و  هتفرگ 

.هدنم نبا  زا  لقن  هب  ص 348  ج 4 ، هباصالا » ، » ینالقسع رجح  نبا  - 1
ص 182 ج 2 ، خیراتلا » یف  لماکلا  ، » ریثا نبا  ص 407 ؛ خیرات » ، » یبوقعی ص 244 ؛ ج 16 ، لامعلا » زنک  ، » يدنه یقّتم  - 2

ص 569 ج 2 ، خیراّتلا » یف  لماکلا  ، » ریثا نبا  - 3
هنیدـم رابخا  ، » راّـجن نبا  ص 910 ؛ ج 2 ، یفطـصملاراد » رابخاب  اـفولاءافو  ، » يدوهمـس ص 197 ؛ ج 3 ، تاـقثلا » ، » ناـبح نـبا  - 4

ص 721 ج 1 ، بهَّذلا » جُورم  ، » يدوعسم ص 154 ؛ لوسّرلا »
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ّتیعضو زا  .ق  .ه  رد 1303  یسوم  نب  یلع  .دش (1)  وربور  ماوع  نب  ریبز  شدنزرف  دیدش  شنکاو  اب  دنک ، یتاریمعت  شا  هناخ  راوید 
: تسا هدرک  دای  نینچ  اه  ینامثع  نارود  رد  تاّمعلا  عیقب  هّیفص و  هربقم  يانب 

هرجهلا نم  هئامعـستلا  دـعب  نیـسمخلا  یف  ناخ  نامیلـس  ناطلـسلا  یجنوناقلا  يزاغلا  نم  یف و  عیقبلا  نم  وه  تابّیطلا  تاّمعلا  عیقب  «و 
هلقتسم هراح  تراص  یتح  هریثک  رود  هنم  لخدتـسملا  یف  تراص  روبقلا  شبن  دعب  تینب  هرونملا و  هنیدملا  یف  عیقبلا  رثکأ  لخدتـسا 

بابب صـصجم  رجحلا  نم  رادجب  تاّمعلا  هّبق  ههجب  یقب  ام  یلع  طیحا  تانئاکلا و  دیـس  هرجح  همدخ  تاوغألا  هراحب  نآلا  فرعت  و 
«. هرایزلل بارغألا  مسوم  مایأ  یف  هباب  حتفی  اّمنإ  نآلا و  هیف  نفدی  الف  روکذملا  هیفص  هدیسلا  هبق  دنع  دحاو 

ّعبرمرتم اـب 824  یکیراـب - هچوک  هطـساو  هب  هدـش و  یـشکراوید  عیقب ، ود  نیا  .ق  .ه  لاس 1373  ات  هتـشذگ  ياه  نارود  زا  ًامّلـسم 
: میناوخ یم  یسوم  نب  یلع  تاحیرصت  رد  .دوب  هداتفا  هلصاف  دقرغ »  » و تحاسم - ّعبرمرتم  اب 3493  تاّمعلا -» عیقب   » نیب تحاسم -

 ...«. هباجإلا دجسم  یلا  هعمجلا و  باب  عزج  یلا  ذفانلا  قیرطلا  تامعلا ...  عیقب  عیقبلا و  نیب  نم  «و 

.دوش یم  هدهاشم  یبوخ  هب  هدش ، هّیهت  اشاپ » تعفر   » طّسوت نرق  نیا  لئاوا  رد  هک  عیقب  ناتسربق  یمومع  سکع  رد  ًاقیقد  هچوک  نیا 

.دراد ياج  تاّمعلا  عیقب  یبرغ  بونج  نکر  رد  هکتاع  شرهاوخ  هّیفص و  هدّیس  ربق  لاح  ره  هب 

دقرغلا عیقب  هب  تاّمعلا  عیقب  ناتسربق ، طیحم  هب  هچوک  مامضنا  اب  دنتشادرب و  ار  عیقب  ود  ياهراوید  اه  يدوعـس  .ق  .ه  لاس 1373  رد 
.دیدرگ لصّتم 

، عیقب یلعف  یلامش  باب  ود  میبای : یم  رد  عیقب  ناتسربق  یمومع  هشقن  هب  هعجارم  اب 

ص 318 ج 3 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  کن : ماوع  نب  ریبز  هراب  رد  - 1
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رضاح لاح  رد  .دنا  هدش  هدوشگ  ثادحا و  تاّمعلا  عیقب  تمـس  هب  ور  .ق  .ه  هّجحلا 1385  يذ  رد  باوبا  نیا  .دنتـسه  دیدج  یباوبا 
يرتم هلصاف 15  رد  یبرغ  لامـش  باب  رانک  رد  ربمایپ - ياه  هّمع  هکتاع - هّیفـص و  روبق  .ق ) .ه   1398  ) مراگن یم  ار  روطـس  نیا  هک 

.دراد ياج  نآ 

بلطملادبع تنب  هکتاع  هربقم  ب :

یبا  » مان هب  يدرم  هکتاع  رـسمه  .دوب (1)  نارمع » نب  دـیاع  نب  ورمع  تنب  همطاف  ( » هرب همیما و   ) شرگید رهاوخ  ود  هکتاـع و  ِرداـم 
دوب هدیزگرب  يرـسمه  هب  زین  ار  هعیبر » نب  رماع   » رتخد هکتاع ، زا  ریغ  هک  دوب  هّرم » نب  هظقیونب   » هفئاط زا  هَّللادبع » نب  هریغملا  نب  هّیما 

ریهز و یماسا  هب  رـسپ  ود  شرـسمه  زا  هکتاع  .دـمآ (2)  رد  ربمایپ  يرـسمه  هب  اهدـعب  هک  تشاد  هملـس » ّما   » ماـن هب  يرتخد  وا  زا  و 
اب دحا  ردب و  رد  تشاد (3) و  یّصاخ  ینمشد  دانع و  مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  اب  ریثا  نبا  هتفگ  هب  ریهز  .تشاد  هَّللادبع 

.تشذگرد ناکرشم  هدیقع  هب  تبقاع  دوب و  هارمه  نیکرشم 

هّکم حتف  هناتسآ  رد  هملـس  ّما  تطاسو  هب  بلطملادبع  نب  ساّبع  ثراح و  نب  نایفـسوبا  هارمه  هب  یموزخم » هّیما  یبا  نب  هَّللادبع   » اّما
هب هک  دوب  موزخمونب »  » زا يدرف  اـهنت  فئاـط  دربـن  رد  يو  .دـش  اریذـپ  ار  مالـسا  ربماـیپ ، روضح  رد  باـقعلا » قین   » ماـن هب  یّلحم  رد 
هب وا  ّصاخ  قئالع  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  هدورس ، ترجه  تسخن  ياهزور  رد  هک  ار  يراعـشا  هکتاع  زا  یقهیب  .دیسر (4)  تداهش 

.دراد نشور  یتیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  راکزیهرپ  رگداد و  ّتیصخش 

یف لماکلا  ، » ریثا نبا  ص 5 ؛ ج 5 ، دیرفلا » دقعلا  ، » یسلدنا ّهبر  دبع  نبا  ص 364 ؛ ج 1 ، یبوقعی » خیرات  ، » بوقعی یبا  نب  دمحا  - 1
ص 5 ج 1 ، خیراّتلا »

ص 144 برعلا » باسنا  ، » مزح نبا  - 2
ص 74 ج 2 ، خیراّتلا » یف  لماکلا  - » 3

صص 43 و 129 ج 4 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 4
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مان .دوب (1)  هتفرگ  ياج  شا  هنیس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یتسود  یلو  دوبن ، ناملسم  وا  هچ  رگا  هک  دنک  یم  حیرصت  یقهیب 
ایؤر نیا  .دوب  هدـید  باوخ  رد  ردـب  دربن  عوقو  زا  لبق  هک  دـش  روهـشم  ییایؤر  تهج  هب  رتشیب  ناناملـسم ، تایح  خـیرات  رد  هکتاـع 

تاعزانم بجوم  هّکم  رد  ایؤر  نیا  راشتنا  .دیشک  دنهاوخ  يدوبان  هب  ار  نایشیرق  رگید  زور  هس  ات  ناناملسم  هک  دوب  هدش  ریبعت  نینچ 
ياـیؤر نیا  هن  روـش و  رپ  راعـشا  نآ  هن  همه ، نـیا  اـب  .دـش (2)  ریبعت  ناکرـشم ، تسکـش  ردـب و  هعقاو  اب  دـیدرگ و  ییاـهوگتفگ  و 

.تسین ترجه  ای  تثعب  تسخن  ياه  لاس  رد  هکتاع  یناملسم  رب  یلیلد  هناقداص ،

تافو اجنآ  رد  دومن و  ترجه  هنیدـم  هب  وا  هک  نیا  اّما  دـنا ؛ هداتفا  فالتخا  هب  يو  ندروآ  مالـسا  هراب  رد  ناملـسم  ناخّروم  هچ  رگ 
رواجم هکتاع ، هربقم  .تسا (3)  هدرک  دقتعم  شمالسا  نامیا و  هب  ار  ناگمه  دش ، هدرپس  كاخ  هب  هّیفص  شرهاوخ  رانک  رد  تفای و 

نیا .دـندیمان  تاّمعلا » عیقب   » ار نآ  تسا ، ربماـیپ  ياـه  هّمع  زا  نت  ود  نفدـم  روبزم ، ناـکم  هک  ظاـحل  نیدـب  دراد و  رارق  هّیفـص  ربق 
جرب ترواجم  رد  هک  نآ  زا  اشاپ » تعفر  میهاربا   » هدوب و هاگراب  هعقب و  ياراد  زاجح ، نیمزرس  رب  اه  يدوعس  ّطلـست  زا  لبق  ات  هربقم 

هب سکع  نیا  هدـهاشم  اب  .تسا  هدـناسر  پاچ  هب  نیمرحلاهارم »  » باتک رد  ار  نآ  هدرک و  هّیهت  یـسکع  هتـشاد ، رارق  هنیدـم  راصح 
.میرب یم  یپ  تاّمعلا » عیقب   » هعقب و ّتیعقوم  هب  یبوخ 

6 هرکیپ 1 - کن :

.یسراف همجرت  ص 150 ، ج 1 ، هّوبّنلا » لئالد  - » 1
نبا ص 19 ؛ ج 3 ، ایارـسلا » يزاغملا و   » باتک نیحیحّـصلا ،» یلع  كردتـسملا  ، » يروباشین مکاح  کن : هکتاع  يایؤر  هراب  رد  - » 2

ج خیراّتلا » یف  لماکلا  ، » ریثا نبا  ص 143 ؛ ج 2 ، هّیبلحلا » هریسلا  ، » یبلح نیدلا  ناهرب  نب  یلع  ص 381 ؛ ج 2 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ریثا
هریسلا ، » ماشه نبا  ص 950 ؛ ج 3 ، كولملا » لسّرلا و  خیرات  ، » يربط .یسراف  همجرت  ص 21 ، ج 1 ، يزاغم » ، » يدقاو ص 116 ؛ ، 2

.ساّبع نبا  زا  لقن  هب  هّیوبّنلا »
ص 292؛ ج 1 ، ریبکلا » قشمد  خـیرات  ، » رکاسع نبا  کـن : صوصخ ، نیا  رد  ءارآ  فـالتخا  هکتاـع و  ندـش  ناملـسم  هراـب  رد  - » 3

مالعا ، » یسربط ص 137 ؛ ج 2 ، تاـقثلا » ، » ناـبح نبا  ص 50 ؛ ج 4 ، ربیز ، نب  هورع  زا  لـقن  هب  كردتـسملا » ، » يروباـشین مکاـح 
نبا فلخ /  نب  دّمحم  .یسراف  همجرت  ص 641 ، یبرع و ج 1 ، نتم  ص 286 ، ج 2 ، بهّذلا » جُوُرم  ، » يدوعـسم ص 252 ؛ يرولا »

، دعـس نبا  ص 357 ؛ ج 4 ، هباـصالا » ، » ینالقـسع رجح  نبا  ّربلادـبع ؛» نبـإل  هباحـصلا  باـتک  یلع  كاردتـسالا  ، » یـسلدنا نوحتف 
ص 29 ج 6 ، يربکلا » تاقبطلا  »
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( هغباّنلاراد  ) ربمایپ ردپ  هَّللادبع  هربقم  متفه ؛ لصف 

: دسیون یم  قاحسا  نبا  زا  لقن  هب  دوخ  باتک  رد  ماشه  نبا 

رسمه .دوـب (1)  هظقی » نب  موزخم  نب  نارمع  نب  ذـئاع  نب  ورمع  تنب  همطاـف   » شرداـم بلطملادـبع و  دـنزرف  نیرتـکچوک  هَّللادـبع 
: دیوگ یم  يربط  .تفر  هنیدم  هب  امرخ  تراجت  يارب  شردپ  روتسد  هب  وا  اب  جاودزا  زا  سپ  هَّللادبع  دوب و  هنمآ  هَّللادبع ،

ام دزن  هک : هدرک  دانتـسا  يدقاو  رمع  نب  دمحم  هدیقع  هب  خّروم  نیا  .تشذگرد (2)  هنیدم  رد  هَّللادبع  هک  دوب  یتراجت  رفس  نیا  رد 
.تفر كاخ  هب  هغبان  هناخ  رد  درمب و  اجنآ  دمآ و  دورف  هنیدم  رد  هَّللادـبع  هک  دـنرادن  فالتخا  هتکن  نیا  رد  ام  نارای  تسا و  مّلـسم 

: دنک یم  حیرصت  روکذم  تادنتسم  دییأت  نمض  یبوقعی » حضاو  نبا   » (3)

تافو ماگنه  يو  .دش  عقاو  هغباّنلاراد  هب  فورعم  يا  هناخ  رد  راّجن - ینب  هفئاط  زا  شردپ - ياه  ییاد  دزن  هنیدم  رد  هَّللادـبع  تافو  »
(4) .دوب » هلاس   25

ص 114 ج 1 ، هّیوبّنلا » هریسلا  - » 1
ص 798 ج 3 ، كولملا » لسّرلا و  خیرات  ، » يربط ریرج  نبدّمحم  - 2

ص ج 1 ، هَّللا ، لوسر  دـلوم  رکذ  خـیراّتلا ،» یف  لماکلا  ، » ریثا نبا  ص 629 ؛ ج 1 ، رهوجلا » نواعم  بهّذلا و  جُوُرم  ، » يدوعـسم - 3
466

ص 182 ج 1 ، سیمخلا » خیرات  « ؛ ص 3 ج 1 ، عامسالا » عاتما  ، » يزیرقم کن : نینچمه  362 ؛ ص 361 / ج 1 ، خیرات » - » 4
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نبا يربط (3) و   (2) نابح ، نبا   (1) مزح ، نبا  هک  هچنآ  اب  تسا ، هتسناد  بلطملادبع  ياه  ییاد  ار  راّجنونب »  » هک یخیرات  ذخأم  نیا 
بدنج نب  سادح  نب  مارح  نب  دیبل  نبدیز  نب  ورمع   » رتخد مشاه و  رسمه  یملس ، اریز  دراد ؛ یخیرات  قباطت  دنا ، هدروآ  ماشه (4) 

تبث ساّبع  نبا  زا  دعـس  نبا  ار  اه  هتفگ  نیا  عومجم  .تشاد (5)  مان  هیبش  هک  بلطملادبع  شدنزرف  ردام  دوب و  راّجن » نب  يدـع  نب 
یگتـسب هنیدـم  یمیدـق  تفاب  رد  يدـعونب »  » لزانم ّتیعقوم  تخانـش  هب  هغباّنلاراد »  » ییایفارغج ّتیعقوم  تخانـش  .تـسا (6)  هدرک 

.دراد

هدوب روهـشم  هیرهاز  هب  ناش  هعلق  یبن و  دجـسم  یبرغ  تمـس  رد  راجن » نب  يدعونب   » ياه هناخ  هک  دنراد  رظن  قافّتا  یندم  ناخّروم 
، تسا مّلـسم  هچنآ  .دوب (7)  هدـش  اپ  رب  هغباـّنلاراد  ّلـحم  رد  مالـسا ، زا  سپ  هفیاـط  نیا  دجـسم  هک  دـنک  یم  حیرـصت  يرطم  .تسا 
، موس نرق  طساوا  رد  یبرح  ماما  دوب و  رادروخرب  یّصاخ  ترهش  زا  هغبانلاراد  دجـسم  ناونع  هب  مالـسا ، نیتسخن  نورق  رد  هغباّنلاراد 
.تسا (8) هدروآ  اجب  يزاـمن  اـجنآ  رد  ربماـیپ  هک  هتـسناد  يدـجاسم  هلمج  زا  يدـع  ینب  دجـسم  اـی  هغباـّنلاراد  ياـه  ماـن  اـب  ار  نآ 
« يدع ینب  دجـسم  ترواجم  رد  هغباّنلاراد   » ای هدوب » روهـشم  هغباّنلاراد  هب  هک  يدـع  ینب  دجـسم   » ریباعت اب  روبزم  ناکم  زا  يدوهمس 

.تسا هدرک  اهدای 

درک و لسغ  يدع  ینب  دجسم  رد  ربمایپ  روبزم  قّقحم  هتفگ  قبط  .تسا  هدش  طابنتسا  هبـش  نبا  ءارآ  زا  کیکفت  نیا  دسر  یم  رظن  هب 
« هغبانلاراد دجسم  یف  یّلص  : » ربمایپ هک  تسا  دقتعم  هلابز  نبا  یلو  .دروآ  اجب  يزامن  هغباّنلاراد  رد 

ص 14 برعلا » باسنا  هرهمج  - » 1
ص 33 ج 1 ، تاقثلا » - » 2

ص 799 ج 3 ، كولملا » لسّرلا و  خیرات  - » 3
ص 112 ج 1 ، هّیوبّنلا » هریسلا  - » 4

ص 6 هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  ، » يدابآزوریف کن : نینچمه  - 5
.توریب رداص ، راد  پاچ  ص 116 ، ج 1 ، يربکلا » تاقبطلا  - » 6

ص 213 ج 1 ، افولا » ءافو  ، » يدوهمس - 7
«. هریزجلا ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و  - » 8
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اب یگلاـس  شـش  رد  ربماـیپ  هک  دوـش  یم  موـلعم  نآ  ياوـتحم  رد  ّتقد  اـب  هک  هدرک  تبث  ساـّبع  نبا  يرهز و  زا  یثیدـح  دعـس  نبا 
يدع ینب  کشوک  هب  نوچ  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  اهدعب  تشاد و  تماقا  هامکی  تّدـم  هب  هغباّنلاراد  رد  تفر و  هنیدـم  هب  شردام 

یب تلزن  انهه  لاقف : رادلا  یلإ  رظن  : » نوچ درک و  یم  اهدای  ناکم  نآ  رد  شفّقوت  ماّیا  رد  دوخ  یکدوک  تارطاخ  زا  درک ، یم  هاگن 
نآ زا  شباتک  رد  ینونتب  .تفای  عیفر  يا  هعقب  انب و  اه  ینامثع  نارود  رد  هَّللادـبع  هربقم   (1) .هَّللا » دبع  یبأ  ربق  رادلا  هذه  یف  یّمأ و 

میهاربا .تسا (3)  هدرک  داـی   (2) هغباّنلا » هل  لاـقی  راّـجنونب )  ) مهنم لـجر  تیب  یف  لوسرلا ...  دـلاو  هَّللادـبع  اندّیـس  ماـقم   » ِناونع هب 
فصو  » رد یسوم  نب  یلع  (4) و  ّیبنلا » دلاو  بلّطملادبع  نب  هَّللادبعل  حیرض   » هلمج اب  نیمرحلا » هآرم   » رد ناکم  نیا  زا  اشاپ  تعفر 

دای  (5) رازی » ًامئاد  لیمج  ماقم   » و هَّللا » لوسر  اندّیـس  هرـضح  دلاو  هَّللادبع  اندیـس  دقرم   » ریباعت اب  ص 18  ص 44 ، هّرونملا » هنیدملا 
.دنا هدرک  تبث  خیرات  رد  ار  نآ  ماع  ترهش  هدرک و 

جاح همانرفـس   » رد هک  درب  مان  ار  هلوّدلا » نیما   » ناوت یم  دنا ، هدرک  دای  نآ  زا  هدید و  ار  هغباّنلاراد  ناش  همانرفـس  رد  هک  ینایناریا  زا 
: تسا هتشون  ص 250  مظعاردص » ناخ  یلع  ازریم 

راوگرزب ردپ  هَّللادبع  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هدومن ، رادید  ار  هسّدقم  نکاما  رهـش ، لخاد  رد  مارحلا 1317  مّرحم  مهدزای  هبنشکی  »
«. مدمآ لزنم  هب  هدش ، فّرشم  نیلسرملادّیس 

رارق دـندناوخ ، یم  هنمآ » قاقز   » ار نآ  هنیدـم  لـها  هک  لاوط  هچوک  رد  دوب و  دوجوم  هغباـّنلاراد  .ق  .ه   1396 ياه 1394 / لاس  رد 
نیصافق رازاب  هب  هیحان  نامه  زا  .تشاد 

« يربکلا تاقبطلا  : » کن .تسا » هَّللا  دـبع  مردـپ  ربق  هناخ  نیا  رد  دروآ و  اجنیا  هب  ارم  مردام  تفگ : تخادـنا و  هناخ  هب  یهاگن  - » 1
ص 116 ج 1 ،

رارق هغبانلا  مان  هب  راجن  ینب  هلیبق  دارفا  زا  یکی  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یمارگ  ردپ  هَّللادبع  ام  رورـس  هاگمارآ  - » 2
« .دراد

ص 222 هّیزاجحلا ،» هلحّرلا  - » 3
 ...« تسا ربمایپ  ردپ  بلطملا  دبع  دنزرف  هَّللا  دبع  هب  قلعتم  روگ  - » 4

« .تسا یگشیمه  هاگترایز  ابیز و  یهاگمارآ  - » 5
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.دوب هدش  عقاو  یلامش  یقرش و  ياه  هچوک  زا  سپ  نآ ، برغ  تهج  رد  هغباّنلاراد  دنتفر و  یم  هءابعلا ) باحصا  )/ 

ینامثع یطاّطخ  یشاّقن و  يرامعم و  زا  يراثآ  اب  باب  لخدم  رد  هدش و  انب  هایس  گرزب  ياه  گنـس  زا  ناکم ، نآ  رد  دوجوم  هعقب 
.دوب هدش  نییزت  اه 

ناکم هک  مدرک  هدهاشم  مدمآ ، لئان  هنیدم  دّدجم  رادـید  هب  هک  لاس 1397  رد  .دنا  هتفرگ  يرجآ  هغیت  ار  هربقم  ِرد  رـضاح  لاح  رد 
هدرک وحم  بیرخت و  یبن ، دجسم  یبرغ  بونج  تمس  ِزاب  ياضف  هعسوت  حرط  يارجا  تهج  هب  رگید ، يانب  اه  هد  هارمه  هب  ار  روبزم 

7 هرکیپ 1 - کن :  (1) هعدب .» ناکملا  اذه  هرایز   » برشم یباّهو  ياه  يدوعس  هدیقع  رد  هب  .دنا 

ص 18. هرّونملا ،» هنیدملا  فصو  : » یقرواپ رساجلادمح ، کن : .تسا » یتعدب  ناکم  نیا  زا  ترایز  - » 1
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499 ص :

ربمایپ نارای  رباقم  متشه ؛ لصف 

نوعظم نب  نامثع  هربقم  فلا :

هنیدم و نارجاهم  نیتسخن  زا  حَمُجونب »  » هفئاط زا  بهو » نب  بیبح  نب  نوعظم   » ِدالوا بئاس ، هَّللادـبع و  همادـُق ، شناردارب : اب  نامثع 
رد هک  دوب  يدرف  نیمهدزیس  بئاّسلاوبا ) یحمج /( » نوعظم  نب  نامثع   » .دندوب (1) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هباحص  لضافا 

و نوـعظم » نب  ناـمثع   » نیب ربماـیپ  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  سپ  .درک (2)  ترجه  هشبح  هب  هراـبود  داـهن و  ندرگ  ار  مالـسا  مـقرا  راد 
هملـس نب  هَّللادـبع   » هناخ رد  شناردارب  رگید  اب  نامثع  .تسب  تّوخا  دـقع  دوب ، لهـشألادبعونب  راـصنا  زا  هک  ناـهیّتلا » نب  مثیهلاوبا  »

زا سپ  درک و  تکرـش  ردب  دربن  رد  نوعظم  نب  نامثع  .دندیزگ (3)  تنوکس  دیسر ، تداهـش  هب  دحا  هعقاو  رد  اهدعب  هک  ینالْجَع »
هنیدـم رد  هک  دوب  یّکم  نارجاهم  زا  درف  نیتسخن  وا  .تشذـگرد  هام  نیمیـس  ای  ترجه  هام  نیمود  تسیب و  رد  هنیدـم  هب  تشگزاـب 

.تفای (4) تافو 

161 صص 195 ، برعلا » باسنا  هرهمج  ، » مزح نبا  - 1
ص 85 ج 3 ، باحصألا » ءامسأ  یف  باعیتسالا  ، » ّربلا دبع  نبا  ص 344 ؛ ص 270 ، ج 1 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 2

.نیکسلا نبا  زا  لقن  هب  ص 212  ج 4 ، هباحّصلا » زییمت  یف  هباصالا  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 3
« هباصالا ، » ینالقسع رجح  نبا  قاحسا ؛ نبا  زا  لقن  هب  ص 341  ج 2 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 4
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500 ص :

نینچ .دمآ (1)  یم  رامش  هب  يا  هنازرف  فراع  میکح و  ّتیلهاج ، نارود  رد  لب  دوب ؛ ربمایپ  ماقمالاو  فیرش و  هباحص  زا  اهنت  هن  يو 
ار هدجـس  اوزنا و  يویند و  ذـئاذل  همه  كرت  داهن و  نوریب  دوخ  زا  یمالـسا ، ّتیونعم  اـب  ییانـشآو  یناملـسم  زا  سپ  ار  وا  يا  هنیمز 

.دومن هشیپ 

ینعم هّدام و  زا  يدنم  هرهب  رد  لادـتعا  تیاعر  هب  دومن و  قیوشت  جاودزا  هب  ار  نوعظم » نب  نامثع   » درک و در  ار  ّتینابهر  نیا  ربمایپ 
وا هب  هک  یلاـح  رد  تشگ و  رـضاح  شا  هزاـنج  رب  ربماـیپ  .تخیگنارب  ار  یمومع  ّرثأـت  فّسأـت و  يو  تشذـگرد  .درک (2)  تیاده 
اه یبات  یب  دوخ  زا  تخیر و  اـه  کـشا  شنادـقف  رد   (3) اهـسبلت » مل  ایندـلا و  کسبلت  مل  نامثع  ای  کـل  یبوط  : » درک یم  باـطخ 
نآ ات  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  هک  دوب  نارجاهم  زا  درف  نیلّوا  نوعظم  نب  نامثع  دـنا : هتفگ  ناخّروم  .داد (4)  ناشن 

: دومرف دراذگ و  هناشن  هب  یگنس  وا  روگ  رب  ربمایپ  .دوبن  مولعم  شیناملسم  ّدح  ماگنه 

(6) یلها .» نم  تام  نم  هیلإ  نفداو  یخأربق  هب )  ) اهب ملعتأ )  ) ملعیل  » (5) و انطرف .» ربق  اذه  »

.كرابم نبازا  لقن  هب  ص 86  ج 3 ، باحصألا » ءامسأ  یف  باعیتسالا  ، » ّربلادبع نبا  ص 6 ؛ ج 1 ، نانجلا » هآرم  ، » یعفای - 1
.صاّقو یبا  نبدعس  زا  وا  ّبیسم و  نب  دیعس  زا  لقن  هب  ص 133  ج 2 ، لّتبتلا ،» نع  یهّنلا   » باب حاکّنلا ، باتک  ننس ،» ، » یمراد - 2

؟؟؟» .يا هدادن  بیرف  ار  ایند  زین  وت  دادن و  بیرف  ار  وت  ایند  نامثع ، تلاح  هب  اشوخ  - » 3
نبا هشیاع ؛ زا  وا  دـمحم و  نب  مساق  زا  لقن  هب  زئانجلا » باتک  «، » ّتیملا لیبقت  یف  ءاج  ام  باـب  ، » ص 229 ج 2 ، ننس » ، » يذمرت - 4

باتک ص 407 ، ج 3 ، يربـکلا » ننّـسلا  ، » یقهیب ثیدح 3163 ؛ ص 101 ، ج 3 ، ننـس » ، » دواد وـبا  ثیدح 1476 ؛ ننـس ،» ، » هجام
هب ص 105  ج 1 ، ءایلوألاهیلح » ، » میعنوبا یملید ؛ زا  لقن  هب  لئاضفلا » باـتک  ، » ص 137 ج 16 ، لامعلازنک » ، » يدنه یقّتم  زئانجلا ؛

.ساّبع نبا  زا  لقن 
« .تسا ام  ناینیشیپ  ربق  نیا  - » 5

یف ءاج  ام   » باب ص 473 ، ج 1 ، ننس » ، » هجام نبا  عفار ؛ یبا  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  ص 393  ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 6
بطنح نب  هَّللادـبع  نب  بلطم  زا  لـقن  هب  ص 412  ج 3 ، يربکلا » ننّـسلا  ، » یقهیب زئانجلا ؛ باـتک  ثیدـح 1581 ، ربقلا » یف  هنالعلا 

« ءایلوألاهیلح ، » میعنوبا کن : نامثع  روگ  رـس  رب  هجراخ  ّما  نوعظم / » نب  نامثع   » ِرـسمه اب  ربمایپ  يوگتفگ  هراب  رد  نینچمه  یعبات ؛
باب حیحـص » ، » يراخب ماما  ساّبع ؛ نبا  زا  لقن  هب  ص 88  ج 3 ، باعیتسالا ،» ، » ّربلادبع نبا  ملـسا ؛ نبدیز  زا  لقن  هب  ص 106  ج 1 ،
یقّتم 235 ؛ ص 237 ، دنـسم » ، » لبنح نب  دمحا  تباث ؛ نب  دـیز  نب  هجراخ  زا  لقن  هب  ثیدح 407  هنیدملا » هباحـصا  یبنلا و  مدقم  »

ص 307 ج 12 ، لامعلازنک » ، » يدنه
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501 ص :

هراَرُز نب  دعسأ  هربقم  ب :

میلاـعت زا  یّلک  تخانـش  زا  سپ  يو  .دوب  هنیدـم  رد  راّـجنونب  هفیاـط  سیئر  بیقن و  يراـّجنلا ، سدـع  نب  هرارز  نب  دعـسا  هماـماوبا ،
.دنزادرپ وگتفگ  هب  دـیدج  يوعد  هراب  رد  دـننک و  تاقالم  ربمایپ  اب  ات  دـندش  هّکم  مزاع  برثی ، زا  رگید  رفن  شـش  قافّتا  هب  مالـسا ،

ار دوخ  دندروآ و  نامیا  مالسا  هب  هدرک ، تعیب  وا  اب  دندمآ ؛ لیان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رادید  هب  هبقع »  » مان هب  یناکم  رد  نانیا 
.دنیامن ششوک  برثی  فئاوط  نایم  رد  نییآ  نیا  رشن  هب  ات  دندومن  دّهعتم 

دیدجت یهورگ ، اب  راب  ره  راب و  هس  هبقع  رد  ور  نیا  زا  تفر و  هّکم  هب  اه  یبرثی  زا  هورگ  نیموس  نیمود و  اب  هارمه  هرارز  نب  دعـسا 
ياهداینب مدرم ، ات  دراد  مازعا  برثی  هب  ار  نآرق  هب  انشآ  يدرف  هک  تساوخ  ربمایپ  زا  هرارز » نبدعسا   » یلُوا هبقع  رد  .دومن (1)  تعیب 

رد بعـصم  .درک  راک  نیا  رومأم  ار  ریمع  نب  بعـصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـنریگ  ارف  وا  زا  ار  دـیدج  نییآ  يونعم  يرکف و 
.تشامگ تّمه  دوب ، هدش  لّوحم  وا  هب  هک  یتّیرومأم  هب  دـیزگ و  تنوکـس  هرارز  نب  دعـسا  هناخ  رد  راّجنونب »  » هفیاط نایم  رد  برثی 

عیقن  » ماـن هب  یناـکم  رد  هضاـیب » ینب  هرح   » رد ار  هعمج  زاـمن  هک  دـندوب  یناـسک  نیتـسخن  ریمع  نب  بعـصم  هرارز و  نب  دعـسا   (2)
، دوب هدیـسرن  نایاپ  هب  یبن  دجـسم  يانب  زونه  هک  یلاح  رد  ترجه و  لّوا  لاس  رد  هرارز  نب  دعـسا  .دندروآ (3)  ياجب  تامضخلا »

شنت رب  نفک  داد و  لسغ  ار  وا  دش ؛ رضاح  وا  شعن  رب  ربمایپ  .تشذگرد (4) 

نبا زا  لقن  هب  راصنألا » مالـسإلا  ودب  ، » ص 75 ءزج 2 ، هّیوبّنلا » هریـسلا  ، » ماشه نبا  صص 296 و 297 ؛ ج 1 ، خـیرات » ، » یبوقعی - 1
.هباصالا شماه : ص 81 ، ج 1 ، باعیتسالا » ، » ّربلادبع نبا  .يدقاو  زا  لقن  هب  ص 34 ، ج 1 ، هباصإلا » ، » ینالقسع رجح  نبا  قاحسا ؛

« هعیبلا دجسم  ، » ص 428 هّکم » رابخا  ، » یقرزا کن : هبقع  هراب  رد  .باهـش  نبا  زا  لقن  هب  ص 106  ج 1 ، ءایلوألا » هیلح  ، » میعنوبا - 2
ص 352 نآرقلا » ظافلا  تادرفم  مجعم  ، » بغار ص 134 ؛ ج 4 ، نادلبلا » مجعم  ، » يومح توقای  هَّللادبع ؛ نب  رباج  زا  لقن  هب 

زا لـقن  هب  عـیقن  ص 107 ؛ ج 1 ، ءاـیلوألاهیلح » ، » میعنوـبا قاحـسا ؛ نبا  زا  لـقن  هـب  ص 77  ج 2 ، هّیوـبّنلا » هریـسلا  ، » ماـشه نبا  - 3
صص 415 و 416 هباطملا » مناغملا  ، » يدابآزوریف

.ترجه لّوا  لاس  نانجلا ،» هآرم  ، » یعفای - 4
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502 ص :

.درازگ (1) زامن  وا  رب  داهن و  شربق  رد  تفر ؛ هدایپ  عیقب  ات  شا  هزانج  شیپاشیپ  تسیرگ ، یم  هک  یلاح  رد  دناشوپ و 

هفاذُح نب  سیَنُخ  هربقم  پ :

زا سینُخ »  » .دش (2) یم  قالطا  ْصیَصُه  نبا  ورمع  نب  مهس  ِنادنزرف  هب  یمهَس »  » ناونع دوب و  مْهَسونب  ِنایشیرق  زا  یمْهَـس » ِسینخ  »
دیزگ و نکسم  باّطخ  نب  دیز  هناخ  رد  باّطخ  نب  رمع  اب  هنیدم  رد  .دومن (3)  ترجه  هنیدم  هشبح و  هب  هک  دوب  مالسا  رد  نیقباس 

ِراصنا زا  ورمع » نب  رباج  نب  سیبعوبا   » وا و نیب  ربماـیپ  .دروآ  رد  دوخ  دـقع  هب  دـش ، ربماـیپ  رـسمه  اهدـعب  هک  ار  رمع  رتخد  هصفح 
یمخز رثا  رب  وا  تسا ، مّلسم  هچنآ  .تسج (4)  تکرـش  ردب  دربن  رد  هک  دوب  مهـس  ینب  زا  درف  اهنت  وا  .تسب  يردارب  دقع  هثراحونب 
ترجه موس  لاس  هام  نیلّوا  ای  هام  نیمجنپ  تسیب و  رد  ار  يو  تافو  خـیرات  .دیسر (5)  تداهش  هب  دوب ، هتـشادرب  دحا  ای  ردب  رد  هک 

.دنا هتفگ 

هچنآ .دراد (6)  تقباطم  روبزم  هعقاو  اب  دروآ ، رد  دوخ  دـقع  هب  موس  لاـس  زا  سپ  ار  هصفح  ربماـیپ  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  خـیرات  نیا 
رد نوعظم  نب  نامثع  هربقم  رانک  رد  ار  وا  درازگ و  زامن  سینُخ  هزانج  رب  ربماـیپ  هتـشاد ، هئارا  ار  نآ  دانـسا  دعـس  نبا  تسا و  مّلـسم 

.درپس كاخ  هب  عیقب  ناتسربق 

ذاعم نب  دعس  هربقم  ت :

ص 608 ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 1
ص 319 باسنألا » ، » یناعمس - 2

ص 6 ج 2 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 3
ص 341 ج 2 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  ص 392 ؛ ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 4

ص 437 ج 1 ، باعیتسالا » ، » ربلادبع نبا  - 5
ص 7 ج 1 ، نانجلا » هآرم  ، » یعفای ص 392 ؛ ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 6
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503 ص :

هدـیزگ تنوکـس  هنیدـم  یقرـش  هّرح  رد  هثراحونب  لزانم  یبونج  تمـس  رد  رفظونب  اب  هک  دـندوب  سوا  زا  يا  هفیاـط  لهـشألادبعونب 
ینعی سوا  ناـمدرم  تـشاد ، دادـتما  هنیدـم  یقرـش  لامـش  اـت  قرـش  زا  دـنتفگ و  یم  زین  مـقاو  هّرح  ار  نآ  هـک  هرح  نـیا  رد  .دـندوب 

.دنتشاد تماقا  هثراحونب  رفظونب و  هیواعمونب ، لهشألادبعونب ،

ییامنهار هب  لهـشألادبعونب  ناگرزب  زا  ریـضح » نب  ْدیَـسا   » و لهـشألادبع » نب  دـیز  نب  سیقلا  يرما ء  نب  نامعن  نب  ذاعم  نب  دعـس  »
یم هداد ، ناشن  ام  هب  مالـسا  شرتسگ  رد  ار  ندیورگ  نیا  ّتیمها  دوخ  باتک  رد  قاحـسا  نبا  .دندش (1)  ناملسم  ریمع  نب  بعصم 

: دسیون

هک دوب  ناـکم  نیمه  رد  .داد  یم  میلعت  نآرق  تسـشن و  یم  رفظونب  لزاـنم  ياـهراوید  ترواـجم  رد  قرم و  هاـچ  راـنک  رد  بصعم  »
.دنک ناملسم  ار  ریضح  نب  دیَسا  ذاعم و  نب  دعس  هرارز ، نب  دعسا  روضح  اب  تسناوت  بعصم 

ّتیعقوم دش و  ربمایپ  گرزب  هباحص  زا  روشرپ ، ینامیا  اب  دوخ  دنک و  نمؤم  مالـسا  هب  ار  دوخ  هفیاط  یتّدم  كدنا  رد  تسناوت  دعس 
.درک ادیپ  راصنا  نایم  رد  یّصاخ  يونعم 

تـسد رد  یّکم  نارجاهم  مچرپ  تشاد : رارق  مچرپ  ود  ربمایپ ، شیپاشیپ  هک  دنا  هتفگ  .دوب  سوا  یندم  رادمچرپ  ردب ، دربن  رد  دـعس 
ءارمُأ نم  لوسّرلا  قایثتـسا   » لـیذ ماـشه  نبا  .دومن (2)  یم  لـمح  ذاـعم  نب  دعـس  ار  یندـم  راـصنا  مچرپ  دوـب و  بلاـط  یبا  نب  یلع 

هار رد  ار  اه  یندـم  دّدـجم  يرادافو  راصنا ، زا  یگدـنیامن  هب  ذاعم  نب  دعـس  هک  تسا  هدـیقع  مه  ناـسیون  هریـس  رگید  اـب  راـصنألا »
ّصاخ قشع  روش و  هک  تشاد  راهظا  یتانایب  صوصخ  نیا  رد  دناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  عالّطا  هب  مالـسا ، يارب  يزابناج 
ترهش شیرعلا  هب  اهدعب  هک  ار  یّصاخ  ناکم  ذاعم  نب  دعس  ردب ، هقطنم  ندوب  یناتسهوک  هب  رظن  .دهد (3)  یم  ناشن  مالسا  هب  ار  وا 

.درک (4) اعد  شیارب  يو ، باختنا  نسح  لوبق  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  .تفرگ  رظن  رد  ربمایپ  تماقا  يارب  تفای ،

صص 72 و 78 ج 2 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  .یلهشألا  باسنألا ،» ، » یناعمس - 1
ص 264 ج 2 ، هّیوبنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  ص 150 ؛ ج 2 ، هّیبلحلا » هریسلا  ، » یبلح نیدلا  ناهرب  نب  یلع  - 2

.هّیبلحلا هریسلا  شماه : ص 383 ، ج 1 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » نالحد ینیز  دمحا  - 3
«. هَّللا لوسرل  شیرعلا  ءانب  ، » رکب یبا  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  ص 272  ج 2 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 4
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.دومن یم  لقتنم  هّکم  نارجاهم  هنیدم و  راصنا  هب  ار  شتاروتسد  تشاد و  هدهع  هب  ار  ربمایپ  رداچ  زا  ینابهگن  وا 

هتـشک ترثک  هب  رظن  .دنداد  تسد  زا  دربن  نیا  رد  ار  ذاعم  نب  ورمع  دندرک و  تکرـش  دحا  هعقاو  رد  لهـشألا  دبع  ونب  ِراصنا  دعس و 
.تسیرگ ادهش  رگید  ذاعم و  نب  ورمع  نادقف  رب  لهشألادبعونب  دزن  رد  تفاتـش و  ناشلزانم  هب  راصنا ، يرادلد  يارب  ربمایپ  ناگدش ،

ورنیا زا   (1) یل »...  یکاوب  هزمح ال  نکل  : » دوب هدومرف  ّرثأتم و  ًاقیمع  هزمح  تداهش  رد  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اجنآ  زا 
قدنخ هوزغ  رد  دعس  مشش ، لاس  رد  .دنیرگب (2)  ربمایپ  يومع  هزمح  رب  هک  دنتفگ  ار  دوخ  هفئاط  دندش و  ّرثأتم  رایسب  دیـسا  دعس و 
ناوارف ّتیدـج  ناناملـسم  اب  ناـشنامیپ  ضقن  مدـع  هب  هظیرق  ینب  ناـیدوهی  بیغرت  هب  تبـسن  دربن ، نیا  هناتـسآ  رد  تسج و  تکرش 

یتسیزمه نامیپ  خـسف  مالعا  عناـم  دـنیامن و  فرـصنم  شیرق  اـب  ناـمیپ  زا  ار  هظیرق  ینب  دنتـسناوتن  شهارمه  تئیه  وا و  یلو  دومن ؛
.دنوش روبزم  نایدوهی  بناج  زا  ناناملسم  اب  زیمآ  تملاسم 

نیا زا  .دروآ  دهاوخ  تسد  هب  هنیدم  رد  ار  تردق  شیرق  هدروخ ، تسکـش  دربن  نیا  رد  ناناملـسم  هک  تشاد  رواب  نینچ  هظیرق  ینب 
.دندش نامیپ  مه  ناناملسم  یبوکرس  رد  یّکم  نایشیرق  اب  نآ ، دافم  مغر  یلع  دنتسکش و  ناناملسم  اب  ار  دوخ  نامیپ  ور 

زا هدـشاهر  ریت  رثا  رب  ذاعم » نب  دعـس   » یلو تفای ؛ همتاخ  ناناملـسم  عفن  هب  قدـنخ  هوزغ  ناناملـسم ، ياه  شـالت  یماـجرفان  زا  سپ 
یبن دجـسم  رد  شردارب  هک  يا  همیخ  رد  حورجم و  تّدـش  هب  مصاع » نب  هجافخ   » ای یمـشَبُحلا » هقاساوبا   » ای سیق » نب  ناّبِح   » نامک

.دش (3) يرتسب  دوب ، هتخاس  اپرب 

« .دراد یمن  رب  میارب  اعد  تسد  هزمح  نکیل  تفگ : - » 1
هریـسلا ، » ماشه نبا  ص 481 ؛ ج 3 ، بیذـهّتلا » بیذـهت  ، » ینالقـسع رجح  نبا  ص 37 ؛ ج 2 ، هباـصالا » ، » ینالقـسع رجح  نـبا  - 2

.هبقع نب  یسوم  زا  لقن  هب  باهش  نبا  یبلک ، نبا  قاحسا ، نبا  زا  لقن  هب  صص 129 و 104  ج 3 ، هّیوبّنلا »
نبا و 321 ؛  316 صص 316 ، ج 2 ، هّیبلحلا » هریـسلا  ، » یبلح ص 113 ؛ ص 107 ، ج 2 ، هّیوبّنلا » هریـسلا  ، » نالحد ینیز  دـمحا  - 3
لیذ فنألا » ضوّرلا  ، » یلیهـس ص 37 ؛ ج 2 ، هباـصالا » ، » ینالقـسع رجح  نبا  ص 238 ؛ ص 232 ، ج 3 ، هّیوبّنلا » هریـسلا  ، » ماـشه

.قاحسا نبا  تایاور 
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نیب هنتف  ندرب  نیب  زا  رد  ات  دـبای  یتلهم  هک  درک  یم  اعد  ًاـمئاد  .داد  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  ار  وا  دعـس ، يوزاـب  زا  يزیرنوخ  تّدـش 
یتسیزمه نامیپ  ظفح  رد  ناناملـسم  توعد  هب  هظیرق ، ینب  تشز  ياه  خـساپ  ندینـش  زا  سپ  ربماـیپ  .دشاب (1)  هتشاد  یـشقن  هظیرق 

نانآ ماجنارس  .دـنزادرپب (2)  دربن  هب  .دـندوب  هدـش  ناناملـسم  اب  دربن  هنتف و  هدامآ  هک  هظیرق  ینب  اـب  تفرگ  میمـصت  زیمآ ، تملاـسم 
ربمایپ زا  دعـس  دندومن ، يراشفاپ  ناناملـسم  هب  تبـسن  دوخ  ینمـشد  رد  نوچ  دـنتفریذپ و  ارجام  ّلح  رد  ار  ذاعم  نب  دعـس  ّتیمکح 
هفیاط نینچ  رانک  رد  هنیدم  تسین  نکمم  هک  دوب  نیا  شلیلد  .دنزادرپب  دربن  هب  نانآ  اب  دـیامن و  هرـصاحم  ار  هظیرق  ینب  هک  تساوخ 

.دنیب دوخ  هب  شمارآ  يور  دنتشاد ، مشخ  ترفن و  ناناملسم  هب  تبسن  هک  هتخیسگ  ماجل 

ات شا  هناخ  زا  ار  دعـس  هزانج  .تشذگرد (3)  دـعب  زور  کی  دعـس  .درک  اعد  دعـس  ّقح  رد  دومن و  لابقتـسا  تمکح  نیا  زا  ربمایپ 
زامن وا  رب  ربمایپ  دندرپس و  كاخ  هب  دسا » تنب  همطاف   » هربقم رانک  ناتسربق  یقرش  لامـش  نکر  رد  ار  دندرک و  عییـشت  عیقب  ناتـسربق 

: دومرف دعس  هراب  رد  ربمایپ  .درازگ (4) 

(5) ذاعم .» نب  دعس  توِمل  شْرَعلا  ّزَتْها  »

، يراخب ماما  ص 25 ؛ ص 238 ، ج 3 ، هّیوبّنلا » هریـسلا  ، » ماـشه نبا  ص 239 ؛ ج 4 ، يراقلا » هدـمع  ، » ینیع دـمحا  نیّدـلاردب  - 1
.هشیاع زا  لقن  هب  ثیدح 123  هالصلا ، باتک  حیحص ،» »

ص 411 ج 1 ، خیرات » ، » یبوقعی - 2
ج 14، نآرقلا » ماکحأل  عماـجلا  ، » یبطرق ص 193 ؛ ج 5 ، روثأملاب » ریسفّتلا  یف  روثنملا  ّردلا  ، » یطویـس هیآ 24 ؛ بازحا ، هروس  - 3

ص 139 ج 3 ، مالعألا » ، » یلکرز ص 268 ؛ ءزج 16 ، يراقلاهدمع » ، » ینیع ص 37 ؛ ج 2 ، هباصالا » ، » رجح نبا  ص 142 ؛
ص 915 ج 3 ، افولا » ءافو  ، » يدوهمس - 4

نب رباج  زا  لقن  هب  ذاعم  نب  دعس  بقانم  باب  حیحص ،» ، » يراخب ماما  کن : .دروخ » ناکت  شرع  ذاعم  نب  دعس  گرم  تبسانم  هب  - » 5
زا لقن  هب  ص 68  ج 1 ، ننـس » ، » هجام نبا  ص 21 ؛ ج 8 ، حیحص » ، » ملـسم ینالطـسق ؛ ینیع ، رجح ، نبا  ریـسافت  کن : زین  هَّللادبع ؛

، كروف نبا  ٌحیحص ؛ ثیدح  اذه  رباج  زا  نالیغ  نب  دومحم  زا  لقن  هب  ص 353  ج 5 ، بقانم ، باب  ننس ،» ، » يذمرت دّمحم ؛ نب  یلع 
ص 181 ج 2 ، یمق » ریسفت  ، » یمق ص 27 ؛ ج 1 ، ثیدحلا » لکشم  »
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دوعسم نب  هَّللادبع  هربقم  ث :

زا وا  .دیورگ (1)  مالسا  هب  هک  دوب  يرفن  نیمشش  ای  نیموس  هرْهُزونب  هلیبق  زا  دوعسم ، نبا  هب  روهشم  مالـسا ، ربمایپ  ماقمالاو  یباحص 
: دومرف شا  هراب  رد  ربمایپ  دیسر و  یعیفر  هبترم  هب  نآرق  نتخومآ  ندناوخ و  رد  هک  دوب  يا  هباحص  دودعم  نیلّوا و  نیقباس ،

ربمایپ دزن  ار  هروس  داتف  هک  تفگ  یم  دوعـسم  نب  هَّللادبع   (2) دبع .» ّمأ  نبا  هءارقب  ءارقیلف  لزنأ  امک  ًاضغ  نآرقلا  أرقی  نأ  هّرـس  نم  »
رترب تباث  نب  دیز  زا  تئارق ، رد  بعک  نب  یبا  دـننام  وا  .تسا (3)  هتفرگن  يداریا  شتئارق  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هدناوخ و 

هب لیَذُهونب  زا  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  زا  وا  .تشاد (4)  لاّعف  تکرـش  ناّفع  نب  نامثع  نامز  رد  نآرق  يروآ  عمج  تئیه  رد  دوب و 
ناونع هب  دوعسم  نبا  .تسب (5) يردارب  نامیپ  ماوع  نب  ریبز  اـی  ذاـعم  نب  دعـس  اـب  هنیدـم  هب  تشگزاـب  زا  سپ  درک و  ترجه  هشبح 
دومن یم  دمآ  تفر و  ربمایپ  هناخ  رد  رطاخ  نیدب  تفر و  یم  رامـش  هب  ربمایپ  نارازگتمدخ  زا  روهطلا » هداسولا و  نیلعّنلا و  بحاص  »

.تفرگ (6) یم  رارق  ربمایپ  دیکأت  دروم  هراومه  شلئاضف  و 

ص ج 2 ، هباصالا » ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 64 ؛ ج 1 ، هیرّدلا » بکاوکلا  ، » يواخس ص 272 ؛ ج 1 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 1
ص 26 ج 1 ، ءایلوألاهیلح » ، » میعنوبا 368 ؛

، یبطرق کن : .دنک » تئارق  ار  نآ  دـبع  ّما  نبا  تئارق  هویـش و  اب  سپ  دـناوخب ، هتـسهآ  هدـیدرگ ، لزان  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  - »... 2
دبع تنب  دـبع  ّما  هراب  رد  شیبح و  نبا  زا  لقن  هب  ص 454  ج 1 ، دنـسم » ، » لبنح نب  دمحا  ص 83 ؛ ج 1 ، نآرقلا » ماکحأل  عماجلا  »

ص 27 ج 6 ، بیذهت » ، » ینالقسع رجح  نبا  کن : لیذهونب  زا  ءاوس 
ج رمع ، نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  هنع  هللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللادـبع  بقانم  حیحـص ،» ، » يراخب ماما  کن : شبقانم  هراب  رد  نینچمه  - 3

ص 453 ج 1 ، دنسم » ، » لبنح نب  دمحا  ص 336 ؛ ج 1 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  ص 218 ؛ ، 4
ص 82 ج 1 ، نآرقلا » ماکحأل  عماجلا  ، » یبطرق .همقلع  زا  لقن  هب  ص 126  ج 1 ، ءایلوألا » هیلح  ، » میعنوبا - 4

، ینالقـسع رجح  نبا  ص 151 ؛ ج 2 ، هّیوـبّنلا » هریـسلا  ، » ماـشه نبا  ص 28 ؛ ج 6 ، بیذـهّتلا » بیذـهت  ، » ینالقـسع رجح  نـبا  - 5
ص 369 ج 2 ، هباصالا » »

نبا زا  لـقن  هب  يروث  نایفـس  دـیزی و  نب  دوـسا  زا  لـقن  هب  ثیدـح 3894  بقانم ، ص 336 ؛ ج 5 ، حیحّـصلا » عماجلا  ، » يذـمرت - 6
.قاحسا
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تیب لها  یگدـنز  هنافراع  تروص  ربمایپ و  ّتنـس  هب  دـیزگ و  یم  يرود  شا  هلیبق  نامدرم  یفارـشا  هیحور  زا  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ 
فراعم میلعت  تهج  ناناملـسم و  لاملا  تیب  رازگراک  ناونع  هب  رمع ، تفالخ  ناـمز  رد  .تشاد (1)  یّصاخ  شیارگ  مالـسلا  مهیلع 

، دنتـشادن روـما  ماـجنا  رد  ار  مزـال  ناـمیا  قداـص و  ّتقد  هک  تفـالخ  نارازگراـک  رگید  اـب  تسناوـتن  یلو  تفر ؛ هفوـک  هـب  مالـسا 
هنیدـم هب  تفرگ و  هرانک  راک  زا  دوب ، هدیـسر  جوا  هب  اـهرظن  فـالتخا  نیا  هک  ناـمثع  تفـالخ  نارود  زا  تبقاـع  .دـنک  يراـگزاس 

ای ماوع » نب  ریبز   » شتّیـصو هب  انب  تشذـگرد و  .ق  .ه  لاـس 32  رد  وا  .دومن (2)  ءالمرب  یبن  دجـسم  رد  ار  اـه  فارحنا  تشگزاـب و 
كاخ هب  عیقب  ناتسربق  رد  نوعظم » نب  نامثع   » ربق رانک  رد  دوب ، هتساوخ  هک  روط  نامه  درازگ و  زامن  شا  هزانج  رب  رسای » نب  راّمع  »

.دش (3) هدرپس 

فوع نب  نامحّرلادبع  هربقم  ج :

هک دوب  يرفن  نیمتـشه  وا  هک  دـنا  هتفگ  دـیورگ و  مالـسا  هب  مقرا » راد   » عامتجا زا  لبق  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دّـمحموبا  هب  یَّنکُم 
.دروآ مالسا 

.داهن وا  رب  ار  نامحّرلادبع  مان  مالسا  ربمایپ  دنتفگ و  یم  ورمع  دبع  هبعکلادبع ، ار  وا  ّتیلهاج ، رد 

فرط زا  راب  کی  .تشاد  روضح  مالسا  ّمهم  ياه  هنحص  همه  رد  یناملسم  زا  سپ 

.باتک رشن  همجرت و  هاگنب  ص 849 ، ج 6 ، ناریا » مالسا و  همانشناد  .م /   1975 / 1954 هّیمالسإلا » فراعملاهرئاد  - » 1
رما فارشألا ،» باسنأ  ، » يرذالب ص 389 ؛ ج 1 ، هّیوبّنلا » هریـسلا  ، » ماشه نبا  تویلجرم ؛ پاچ : ص 588 ، باسنألا » ، » یناعمس - 2

دقعلا ، » یـسلدنا ّهبر  دبع  نبا  ص 63 ؛ و  ص 33  ص 1 ، سماخلا ، ءزج  هفوکلا ، نامثع  هـالو  نیـسح  هبقع  نبا  ناّـفع و  نب  ناـمثع 
.رکفلاراد پاچ  ص 54 ، ءزج 5 ، دیرفلا »

، يرذالب ص 588 ؛ باسنألا » ، » یناعمـس ص 159 ؛ ج 3 ، يربکلا » تاـقبطلا  ، » دعـس نبا  ص 87 ؛ ج 1 ، نانجلاهآرم » ، » یعفاـی - 3
ج دنسم » ، » لبنح نب  دمحا  کن : لاجر  نایم  رد  دوعسم  نب  هَّللادبع  ّتیعقوم  ثیداحا و  هراب  رد  ص 37 ؛ ءزج 5 ، فارشألا » باسنا  »
، ظحاج ص 27 ؛ ج 6 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقـسع رجح  نبا  تسا ؛ هدرک  تبث  وا  زا  ار  ثیدـح  هک 848  صص 374 و 466  ، 1

.نوراه قیقحت : ص 56 ، ج 2 ، نییبّتلا » نایبلا و  »
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508 ص :

.تشذگنرد تشادرب و  مخز  کی  تسیب و  دحا ، رد  .تفای  ّتیرومأم  لْدنجلاهمود »  » دربن هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هتفگ هک  هنوگنآ  تسد و  هریچ  تردـق ، هزوح  رد  ربمایپ  زا  سپ  .دوب  روهـشم  شـشخب  لّومت و  هب  دوب و  هشیپ  تراـجت  تشیعم ، رد 
.دوب ذفان  نیدشار  هفیلخ  هس  رد  شیأر  دنا 

افیا یـساسا  شقن  تفالخ ، هب  ناـمثع  باـختنا  رد  تشاد و  تکرـش  باّـطخلا  نب  رمُع  زا  سپ  هفیلخ  نییعت  يرفن  شـش  ياروش  رد 
.دومن

نامثع  » روبق ترواجم  رد  عیقب  رد  درازگ و  زامن  شا  هزانج  رب  ماوع » نب  ریبز   » ای ناّفع » نب  نامثع   » تشذگرد و  32 لاس 31 / رد  وا 
تادنتسم زا  یکی  ساسا  رب  .دش (1) هدرپس  كاخ  هب  سنا - نب  کلام  هربقم  قرش  يرتم  تسیب  رد  هرارز -» نب  دعسا   » و نوعظم » نب 

نوعظم نب  نامثع  هربقم  رانک  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو  نامحّرلادبع  تسا ، هدش  لقن  نامحّرلادبع » نب  دیمح   » شدنزرف زا  هک  یخیرات 
.دوش (2) هدرپس  كاخ  هب 

ناّفع نب  نامثع  هربقم  چ :

نیتسخن زا  وا  .دوب  بلطملادـبع  رتخد  اضیبلا » میکح  ّما   » نافع رداـم  اـی  ناـمثع  رداـم  شرداـم  و  هّیما » نب  صاـعلاوبا   » دـنزرف ناّـفُع 
ار موثلک  ّما  شتافو  زا  سپ  دوب و  ربمایپ  رتخد  هّیقر  رسمه  هک  تهج  نادب  ار  وا  .دندش (3)  ناملسم  رکبوبا  تسد  هب  هک  دوب  یناسک 

هب

صص ج 3 ، 236 و 372 . ، 151 ، 122 ، 114 صص 5 ، ج 2 ، 348 و 373 . ، 344 صص 268 ، ج 1 ، هّیوبّنلا » هریـسلا  ، » ماشه نبا  - 1
، میعنوبا ص 135 ؛ ج 1 ، هوفّـصلا » هفـص  ، » يزوـج و 307 ؛  206 ، 196 صـص 73 ، ج 4 ، و 372 .  364 ، 333 ، 306 ، 134 ، 88
ج 2، باعیتسالا » ، » ّربلادبع نبا  .یسراف  همجرت  ص 2065 ، ج 5 ، كولملا » لسّرلا و  خیرات  ، » يربط ص 980 ؛ ج 1 ، ءایلوألاهیلح » »
ص ج 2 ، سیمخلا » خـیرات  : » کن ثیدـح  لاجر  رد  وا  ماقم  هراب  رد  نینچمه  ص 156 ؛ صاوخلاهرکذـت » ، » يزوج نبا  ص 349 ؛

ص 281 نیحیحّصلا » لاجر  نیب  عمجلا  « ؛ ص 281 ج 2 ، هرظّنلا » ضایّرلا  « ؛ 357
.هلابز نبا  زا  لقن  هب  ص 899  ءزج 3 ، افولا » ءافو  ، » يدوهمس - 2

ص 266 ج 1 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  ص 1 ؛ ءزج 5 ، فارشألا » باسنأ  ، » يرذالب صص 82 و 152 ؛ ج 2 ، هرظّنلا » ضایّرلا  - » 3
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509 ص :

.دنا هتفگ  نیرّونلاوذ  تفرگرب ، يرسمه 

دوخ زا  ناناملـسم  یمومع  شیاسآ  تهج  رد  يدایز  ياه  شـشخب  تافوقوم و  تشاد و  تکرـش  ربمایپ  ياهدربن  بلاـغ  رد  ناـمثُع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  وا  ّتیعقوم  ذوفن و  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  رد  هّیما  ینب  شیرق و  ّتیعقوم  .داهن (1)  ياجب 

يافلخ زا  هفیلخ  نیموس  ناونع  هب  دـیدرگ و  باّـطخ  نبرمع  نیـشناج  هفیلخ ، نییعت  ياروش  رد  تبقاـع  دومن و  اـفیا  یـساسا  یـشقن 
.تفای مّلسم  يروضح  مالسا  خیرات  رد  نیدشار 

ار مارحلادجـسم  نامثع  .دـندیورگ  مالـسا  هب  سربق  اقیرفا و  زا  یتمـسق  ناتـسیس ، نامرک ، ناسارخ ، زاقفق ، ناتـسنمرا ، وا  نارود  رد 
یتیاضران .داد (2)  ناـشن  دوخ  زا  یـصاخ  تّمه  نآرق  يروآ  عمج  رد  دوب و  هنیدـم  رد  اـضقلاراد  سیـسأت  رکتبم  درک و  يزاـسزاب 

نآ بقاعتم  هنیدم و  هب  نانآ  زا  يا  هدـع  ندروآ  يور  بجوم  دوب ، هدرک  زورب  وا  یتفالخ  نارومأم  زا  یـضعب  لامعا  رثا  رب  هک  ییاه 
هرصاحم زا  هک  زور  لهچ  زا  سپ  هنایوج ، تحلصم  تامادقا  همه  ندنام  ماجرفان  ّتلع  هب  تبقاع  .دیدرگ (3)  هفیلخ  هناخ  هرصاحم 
نیمزرـس رد  یّمهم  یـسایس  یعامتجا - تالّوحت  زاغآ  هثداح  نیا  دنداد و  نایاپ  شتایح  هب  هتخانـشان  یعمج  تشذـگ ، یم  وا  هناخ 

.دیدرگ (4) هدش ، ناملسم  ياه 

، دعس نبا  ص 301 ؛ ج 6 ، يربکلا » ننـس  ، » یقهیب ص 84 ؛ فراـعملا » ، » هبیتق نبا  ص 361 ؛ ج 2 ، دیرفلا » دقعلا  ، » هبر دـبع  نبا  - 1
25 و 30؛ صص 127 ، ج 5 ، فارشألا » باسنا  ، » يرذالب ص 399 ؛ ج 2 ، ناویحلاهایح » ، » يریمد ص 44 ؛ ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  »

ص 87 ج 2 ، هّیبلحلا » هریسلا  ، » یبلح
.نآرقلا عمج  باب  نآرقلا ، لـئاضف  حیحـص » ، » يراـخب ماـما  کـلام ؛ نب  سنا  زا  لـقن  هب  ص 41  ج 2 ، يربـکلا » ننـس  ، » یقهیب - 2

«. نآرقلا مولع  یف  ناقتالا  ، » یطویس ص 81 ؛ ج 1 ، لامعلازنک » ، » یقّتم هجراخ ؛ زا  لقن  هب  ص 4 ، ج 3 ، راثآلا » لکشم  ، » يواحط
« ناویحلاهایح ، » يریمد ص 263 ؛ ج 2 ، دیرفلا » دقعلا  ، » یسلدنا هبر  دبع  نبا  صص 26 و 69 ؛ ج 2 ، فارشألا » باسنا  ، » يرذالب - 3

ص 70 ج 2 ، لماکلا » ، » ریثا نبا  ص 106 ؛ ءافلخلا » خیرات  ، » یطویس ص 53 ؛ ج 1 ،
، دعس نبا  ص 141 ؛ ج 2 ، خیرات » ، » یبوقعی ینیادـم ؛ ص 150 ، ءزج 5 ، فارـشألا » باسنا  ، » يرذالب کـن : نازمره  هراـب  رد  - » 4
: کـن ناـمثع  تفـالخ  نارود  رد  يراـفغ  رذوبا  هراـب  رد  ص 61  ج 8 ، يربـکلا » ننـس  ، » یقهیب ص 8 ؛ ج 5 ، يربکلا » تاـقبطلا  »

ص 168 ج 4 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  ص 438 ؛ ج 1 ، بَهَّذلا » جُورم  ، » يدوعسم
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510 ص :

هباحص هب  طوبرم  ّصاخ  مارتحا  تافیرـشت و  اب  ار  هفیلخ  دسج  دنتـسناوتن  هک  دش  ثعاب  هنیدم  باهتلا  بوشآ و  نامثع ، لتق  زا  سپ 
.دـندرک (1) نفد  بکوک » شح   » ماـن هب  یّلحم  رد  یفیلکتـالب  زور  هس  زا  سپ  ار  وا  دـسج  اذـل  .دنراپـس  كاـخ  هب  عـیقب  رد  ربماـیپ 

نوچ .دـندرک (2)  یم  نفد  اجنآ  رد  ار  دوخ  ناگدرم  نایدوهی  هک  تسا  هتـسناد  هنیدـم  ياه  غاب  زا  یکی  ار  بکوک » شح  ، » يربط
.دندومن عیقب  ءزج  تشاد ، رارق  عیقب  توراجم  رد  هک  ار  غاب  نآ  دندیسر ، تموکح  هب  هّیماونب 

روکذم و غاب  نیبام  راوید  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هک  دنک  یم  حیرصت  ریثک  نبا  .تسا  هتـسناد  غاب  نآ  بحاص  ار  بکوک » ، » يرذالب
ناتسوب ار  شح » ، » يومح توقای  .دنراپس (3)  كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  دوخ  ناگدرم  مدرم  ات  داد  روتـسد  تشادرب و  ار  عیقب  ناتـسربق 

: دیوگ یم  تسا و  هدرک  فیرعت 

كاـخ هب  اـجنآ  رد  ار  وا  تشگ ، لوتقم  نوچ  دومن و  عیقب  همیمـض  يرادـیرخ و  ار  غاـب  نآ  ناـمثع  دوـب و  راـصنا  زا  یکی  بکوـک 
135 هّرح ، يادهش  روبق  ات  نآ  هلـصاف  دراد و  ياج  عیقب  ناتـسربق  یقرـش  تمـس  ياهتنا  رد  بکوک » شح   » لاح ره  هب  .دندرپس (4) 

.دشاب (5) یم  رتم 

صاّقو یبا  نب  دعس  هربقم  ح :

.دمآ یم  رامش  هب  يرهز  نایشیرق  زا  هک  دوب  بیها » نب  کلام  صاّقو  یبا   » دنزرف وا 

مالـسإلا سراف  هب  دوب و  یناـساس  رـصع  هّیـسداق  نئادـم ، قارع ، حـتاف  ربماـیپ ، هباحـص  برع ، ءارما  زا  قاحـساوبا و  هب  یّنکُم  دـعس ،
.تشاد ترهش 

لقن هب  ص 117 ، ج 1 ، هوفصلا » هفص  ، » يزوج نبا  ص 131 ؛ ج 2 ، هرظّنلا » ضایّرلا  ، » يربط ّبحم  فارشألا ؛» باسنا  ، » يرذالب - 1
ص ج 1 ، هسایّـسلا » همامإلا و  ، » هبیتق نبا  ص 55 ؛ ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  ص 73 ؛ ج 1 ، خیرات » ، » یبوقعی يدـنجخ ؛ زا 

ص 168 ج 1 ، هغالبلا » جهن  حرش  ، » دیدحلا یبا  نبا  40 ؛
ص 2314 ج 6 ، كولملا » لسّرلا و  خیرات  - » 2

ص 190 ج 8 ، ریثک » نبا  خیرات  - » 3
ص 262 ج 2 ، نادلبلا » مجعم  - » 4

.باهش نبا  زا  لقن  هب  هلابز  نبا  ارضخ و  زا  لقن  هب  ص 914  ج 2 ، افولا » ءافو  ، » يدوهمس - 5
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511 ص :

.دنا هدرک  اه  تیاور  زین  وا  زا  درک و  ثیدح  ربمایپ  زا  ار  یثیداحا  وا 

بلاط یبا  نب  یلع  تفالخ  رد  يو  .دوب  هفوک  یلاو  اه  تّدـم  دـش و  هدـیزگرب  باّطخ  نب  رمع  فرط  زا  هفیلخ ، باختنا  ياروش  رد 
هزانج .تشذگرد  .ق  .ه   58 لاس 51 / هب  یگلاس  ای 74  رد 83  هک  نیا  اـت  دـنامب ؛ قیقع » يداو   » رد شا  هناـخ  رد  درک و  هشیپ  اوزنا 
كاخ هب  سینخ  دعـسا و  نوعظم و  نب  نامثع  رانک  رد  درازگ و  زامن  وا  رب  مکح  نب  ناورم  دـندرک و  عییـشت  عیقب  ات  هناـخ  زا  ار  شا 

.دش هدرپس 

هربقم یقرـش  لامـش  تهج  رد  عیقب  باب  قرـش  يرتم  هاـجنپ  رد  زین  وا  ربق  هک  سنا  نب  کـلام  هربقم  قرـش  يرتم  تسیب  رد  وا  هربقم 
.دراد (1) رارق  تسا ، لیقع 

يردخ دیعسوبا  هربقم  خ :

ای يرْدُخ » دعس   » ار وا  دوب ، هداد  بقل  هرْدُخ  ار  رجبا  نوچ  هک  دوب  رجبألا » نب  دبع  نبا  هبلغت  نب  دیبع  نب  نانـس  نب  کلام  نب  دعـس  »
رد هتسجرب  ییاه  هرهچ  ربمایپ و  هباحص  زا  يراصنا » نانس  نب  کلام   » شردپ وا و  .دنداد (2)  ترهش  يردخ » دیعسوبا   » شا هینک  هب 

.دنور یم  رامش  هب  مالسا  خیرات 

.درک كاـپ  ار  شتروص  ياـه  مخز  نوخ  داد و  يراـی  ار  وا  دـش ، یمخز  ربماـیپ  نوچ  درک و  دربن  دـحا  هوزغ  رد  نانـس  نب  کـلام 
ياه هنحـص  همه  رد  یناوجون  نینـس  نامه  زا  دیعـسوبا  .دیـسر (3)  تداهـش  هب  دربن  نآ  رد  هک  دوب  رجباونب  زا  یـسک  اـهنت  کـلام 

روضح یناملسم  خیرات  ساّسح 

ص 138؛ ج 1 ، هوفصلا » هفص  ، » يزوج نبا  ص 92 ؛ ج 1 ، ءایلوألا » هیلح  ، » میعنوبا صص 292 و 301 ؛ ج 2 ، هرظّنلا » ضایّرلا  - » 1
ص 3؛ ج 2 ، لماکلا » ، » ریثا نبا  ص 482 ؛ ج 3 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 6 ؛ ج 6 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا 

.یسراف همجرت  ص 6 ، ج 5 ، كولملا » لسّرلا و  خیرات  ، » يربط ریرج  نب  دّمحم 
ص 190 باسنألا » ، » یناعمس ص 180 ؛ ج 1 ، مالّسلا » هنیدم  وا  دادغب  خیرات  ، » يدادغب بیطخ  - 2
ص 345 ج 3 ، هباصالا » ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 84 و 129 ؛ ج 3 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  - 3
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زا سپ  .دـش (1) تبث  خـیرات  هدـیرج  رد  ربمایپ  هباحـص  نیرت  سانـشرس  زا  یکی  ناونع  هب  ملع ، تعاجـش و  تلـصخ  ود  اب  تشاد و 
تافو .تشاد (2)  نانآ  اب  يونعم  يدـنویپ  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  نایوار  زا  نوچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر 

رد هک  درک  ّتیصو  تافو  زا  لبق  وا  هک  دنا  هدروآ  شرسپ  زا  هبش  نبا  يدوهمـس و  .دنا  هتـسناد  هنیدم  رد  ای 64  لاس 74  ار  دیعسوبا 
.داد ناشن  شدنزرف  هب  تفرگ و  رظن  رد  ار  ییاج  دوخ  دشابن و  نوفدم  یلاوح  نآ  رد  یـسک  هک  دوش  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  زا  ییاج 

.دشاب یم  دسا  تنب  همطاف  هربقم  کیدزن  عیقب ، ناتسربق  یقرش  تمسق  رد  ناکم  نیا   (3)

هباحص رگید  د :

ناوت یمن  دنا ، هدش  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  هدرک و  تافو  هنیدـم  رد  راصنا ، نارجاهم و  زا  يریثک  هّدـع  هک  تسا  مّلـسم  هک  نآ  اب 
: مینک یم  هدنسب  دنا ، هدرک  هراشا  فلتخم  ذخآم  عبانم و  رد  هک  نانآ  زا  یعمج  مان  رکذ  هب  اًلیذ  .دومن  صّخشم  ار  ناشربق  ّلحم 

رمع نب  دادقِم  د : / 1

: دوب هتفگ  شا  هراب  رد  ربمایپ  دوب و  ربمایپ  هباحص  زا  يرذکلا » دوسألا  نبا   » هب روهشم 

«. ناملس رذوبا و  دادقمو و  یلع  مهبحی : ّهنا  ینربخأو  هعبرا  بحب  ینرما  لجوزع  هَّللا  نا  »

یگلاس داتفه  ّنس  هب  .ق  .ه  لاس 33  رد  دادقم »  » هک تسا  هتفگ  يدقاو  رمع  نب  دّمحم 

نم هَّللا و  هفعا  فعتـسا  نم   » ِثیدـح لـیذ  رد  ص 116 ، فراـعملا » ، » هبیُتق نبا  ج 3 ؛ بیذهّتلا » بیذـهت  ، » ینالقـسع رجح  نبا  - 1
ص 98 ءزج 5 ، ننس » ، » یئاسن 47 ؛ ، 45 ص 9 ، دنسم » ، » دمحا هَّللا ؛» هانغأ  ینغتسا 

نسحلا و  » ِثیدح صص 3 و 14 ، ج 3 ، دنـسم » ، » دـمحا کن : يو ، زا  لوقنم  تیب و  لها  لیاضف  رب  لمتـشم  ثیداـحا  هراـب  رد  - 2
«، ءافلخلا خیرات  «. » روثنملا ّردلا  «. » عماوجلا عمج  ، » یطویس نیلقّثلا ؛» مکیف  كرات  ّینإ   » ِثیدح و  هّنجلا » لهأ  بابـش  ادّیـس  نیـسحلا 

، رجح نبا  کن : وا  یلاجر  ماقم  هرابرد  نب ...  یلع  نب  نسحلا  رمأ  ناورم ، اب  دیعـسوبا  هرجاشم  فارـشألا ،» باـسنا  ، » ریدـغ ثیدـح 
ص 55 ج 1 ، نانجلاهآرم » ، » یعفای يدقاو ، ص 480 ؛ ج 3 ، بیذهّتلا ،» بیذهت  »

ص 915 ءزج 3 ، افولا » ءافو  ، » يدوهمس - 3
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كاخ هب  عیقب  ناتسربق  رد  ناّفع  نب  نامثع  روضح  اب  هدرک ، لمح  هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  تشذگرد و  هنیدم  یلیم  هس  رد  فُرُج  رد 
هریرهوبا د : .دندرپس (1) 2 /

: تسا هتفگ  دعس  نبا 

نب ْبیَهُص  د : / 3 (2) نامثع .» یف  هیأر  نم  ناک  امب  ًاظفح  عیقبلا  اوغلب  یتح  هریرـس  نولمحی  نامثع  دـلو  ناـک  هریرهوبأ  تاـم  اّـمل  »
نانس

: تسا هتفگ  دعس  نبا  دوب و  ورمع » دبع  نب  کلام  نبا  »

سبعوبا د : / 4 (3) عیقبلاب .» نفدو  هنیدملاب  هنس  نیعبس  نبا  وه  نیثالث و  نامث و  هنس  لاوش  یف  بیهص  یفوت  »

: تسا هتشون  شا  هراب  رد  دعس  نبا 

(4) عیقبلاب .» نفد  نامثع و  هیلع  یّلص  هنس و  نیعبس  نبا  وه  ناّفع و  نب  نامثع  هفالخ  یف  نیثالث  عبرأ و  هنس  یف  سبعوبأ  تام  »

« هباصالا ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 306 ؛ ج 9 ، دئاوّزلا » عمجم  « ؛ ص 10 لیذملا » لیذ  ، » ص 172 ج 1 ، ایلوألاهیلح » ، » میعنوبا - 1
ص 524 ج 1 ، خیرات » ، » یبوقعی ص 161 ؛ ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  ص 454 ؛ ج 3 ،

تاقبطلا «، » .دوب نامثع  رادزار  اریز  دـندرک ؛ لمح  عیقب  ات  ار  يو  هزانج  نامثع  نادـنزرف  تفاـی ، تاـفو  هریره  وبا  هک  یماـگنه  - » 2
ص 340 ج 4 ، يربکلا »

ص ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  «، » .دیدرگ نفد  عیقب  رد  تفای و  تافو  هنیدـم  رد  یگلاس  داتفه  نس  رد  لاس 38  لاوش  رد  بیهص  - » 3
226

رد درازگ و  زامن  وا  رب  نامثع  .تفای  تافو  نافع  نب  ناـمثع  تفـالخ  نارود  رد  یگلاـس  داـتفه  نس  رد  لاـس 34  رد  سبع  وبا  - » 4
ص 451 ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  «، » .دیدرگ نفد  عیقب 
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ریضحلا نب  ْدیَسا  د : / 5

: تشون نینچ  ْدیسا »  » لاوحا حرش  لیذ  دعس  نبا 

عیقبلاب و هعضو  یتح  لهشألادبع  ینب  نم  نیدومعلا  نیب  باطخلا  نب  رمع  هلمحف  نیرشع  هنـس  نابعـش  یف  ریـضحلا  نب  دیـسُأ  یّفوت  »
يَّزُعلادبع نب  بطیوح  د : / 6 (1) عیقبلاب .» هیلع  یّلص 

.تشذگرد .ق  .ه  لاس 54  رد  یگدنز  لاس  زا 12  سپ  هک  تسا  هّکم  خیرات  هب  ناهاگآ  زا  یباحص و  ِيرماع » سیق  یبا  نبا   » نامه
دیزی دبع  نب  هناکُر  د : / 7 (2)

يراصنا هحلطوبا  لهس ، نب  دیز  د : .تشذگرد (3) 8 / هیواعم  تفالخ  لّوا  رد  دوب و  بلطملادبع  نب  مشاه  نبا 

هنیدـم رد  ربماـیپ  تاـفو  لاـس  نـیملهچ  رد  يا  هـتفگ  هـب  اـی  .ق  .ه  لاـس 34  رد  هک  دوـب  هباحـص  ناـگرزب  زا  مارح » نـب  دوـسا  نـبا  »
مقرا یبا  نب  مقرا  د : .تشذگرد (4) 9 /

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تاغیلبت  تامیلعت و  زکرم  افـص  هوک  ترواجم  رد  شا  هناخ  هک  دوب  مالـسا  هب  ناگدنورگ  نیلّوا  زا 
مالسا ياه  ّتیصخش  نیرتگرزب  زا  اهدعب  هک  یناسک  اجنآ  رد  .دوب 

لقتنم عیقب  هب  لمح و  لهـشألادبع  ینب  هلیبق  نایم  زا  ار  وا  باـطخ  نب  رمع  تفاـی و  تاـفو  لاس 20  نابعش  رد  ریضح  نب  دیـسا  - » 1
ص 606 ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  «، » .درازگ زامن  وا  رب  عیقب  رد  درک و 

ص 207 ج 1 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 2
ص 252 نامه ، - 3
ص 275 نامه ، - 4
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.تفای ترهش  مالسإلاراد  هب  شا  هناخ  ورنیا  زا  .دنتشگ  ناملسم  دندش ،

روضح ربمایپ  یگدـنز  ّمهم  ثداوح  اـهدربن و  همه  رد  وا  .تسب (1)  تّوخا  دـنویپ  يراصنا  لهـس  نب  دـیز  هحلطوبا  وا و  نیب  ربمایپ 
.ق .ه  لاس 55  رد  تشاد و 

دیز نب  هماسا  د : .تشذگرد (2) 10 / هنیدم  رد  یگلاس  رد 80  ًادودح 

مالس نب  هَّللادبع  د : .تشذگرد (3) 11 / هنیدم  رد  یگلاس  رد 75  .ق  .ه  لاس 54  رد  هک  دوب  هثراح  نبا  نامه  يو 

ورمع نب  هَّللادبع  د : .تشذگرد (4) 12 / هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 43  رد  دوب و  فسویوبا  شا  هینک 

ار زامن  هنیدم  رد  ناشیا  روتسد  هب  ترضح و  نآ  بایغ  رد  هک  دوب  ربمایپ  هباحـص  زا  موتکم  ّما  نبا  هب  فورعم  سیق » نب  حیرـش  نبا  »
د: .تشذگرد (5) 13 / باطخ  نب  رمُع  تفالخ  نامز  رد  تشگزاب ، هنیدـم  هب  نوچ  تشاد و  تکرـش  هّیـسداق  رد  .درک  یم  تماما 

دسألادبع نب  هملسوبا 

دومن ترجه  هنیدم  هشبح و  هب  .تشگ  ناملسم  مقرا  هناخ  رد  توعد  زا  لبق  وا  .دوب  هملس  ّما  رسمه  و  موزخمونب »  » زا هَّللادبع ، شمان 
زا سپ  ترجه  هام  نیمجنپ  یـس و  رد  .تسب  تّوخا  دـقع  همثیخ  نب  دعـس  وا و  نیب  ربماـیپ  .دیـسر  هنیدـم  هب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  و 

زا تشگزاب 

ص 505 ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  - » 1
ص 270 ج 1 ، هّیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  صص 242 و 244 ؛ ذخأم ، نامه  - 2

ص 52 ج 1 ، بیذهّتلا » بیرقت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 3
، دعس نبا  ص 80 ؛ ج 4 ، هباـصالا » ، » رجح نـبا  ص 176 ؛ ج 3 ، هباغلادـسا » ، » ریثا نـبا  ص 228 ؛ ج 3 ، تاـقثلا » ، » ناـبح نبا  - 4

ص 352 ج 2 ، يربکلا » تاقبطلا  »
ص 214 ج 3 ، نامه ، - 5
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د: .داـهن (1) 14 / مه  رب  گرم ، زا  سپ  ار  وا  ياـه  مشچ  ربماـیپ  هک  تسا  روهـشم  .تشذـگرد  هنیدـم  رد  نـطق » دـسا / ینب  هیرـس  »
کیتَع نب  هَّللادبع 

نامعن نب  هداتق  د : .درادرب (2) 15 / نایم  زا  ار  مالس  عفاروبا  ات  دش  رومأم  ترضح  نآ  فرط  زا  دوب و  ربمایپ  راصنا  هباحص و  زا 

نب رمع  تشذگرد و  هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 23  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روهشم  یباحص  و  يراصنا » رماع  نب  دیز   » رسپ
رْخَص نب  راّبَج  د : .دوب (3) 16 / هّکم  حتف  هوزغ  رد  رفظونب  راد  مچرپ  وا  .درازگ  زامن  وا  رب  باّطخ 

هعَْتَلب یبا  نب  بطاح  د : .تسب (4) 17 / تّوخا  دنویپ  ورمع  نب  دادقم  وا و  نیب  ترضح  نآ  هک  ربمایپ  راصنا  یباحص و  زا 

هّیردنکـسا هب  ار  سقوقم  هب  ربمایپ  همان  هک  دوب  یـسک  تشاد و  روضح  اه  هنحـص  همه  رد  .تسب  تّوخا  دقع  هدعاس  نب  میوع  اب  وا 
.درازگ (5) زامن  وا  رب  ناّفع  نب  نامثع  تشذگرد و  هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 30  رد  يو  .درب 

صص 239 و 242 ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 1
ص 304 هباغلادسا » ، » ریثا نبا  ص 226 ؛ ج 3 ، تاقثلا » ، » ناّبح نبازین  .ق  .ه  لاس 6  کیتع ، نب  هَّللادبع  هّیرس  - 2

ص 452 ج 3 ، يربکلا ،» تاقبطلا  ، » دعس نبا  ص 23 ؛ ج 2 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 3
ص 161 ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 4

صص 114 و 459 نامه ، - 5
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517 ص :

مازح نب  میکح  د : / 18

هنیدــم رد  .ق  .ه  لاـس 54  زا  سپ  دـش و  اریذـپ  ار  مالـسا  هّـکم ، حـتف  زور  هـک  دوـب  نینمؤـملا  ّما  هجیدـخ  ردارب  رـسپ  دـلیوخ ، نـبا 
مزح نب  ورمع  د : .تشذگرد (1) 19 /

: تسا هتفگ  ریثا  نبا  .دش  راذگاو  وا  هب  نارجن  رد  یتّیرومأم  هک  دوب  ربمایپ  هباحص  زا 

لفون نب  هَمَرْخَم  د : / 20 (2) .نیسمخ » يدحا و  هنس  هنیدملاب  یّفوت  »

سینُأ نب  هَّللادبع  د : .دوب (3) 21 / یفیص  یبا  تنب  هیقر  شردام  .تشذگرد  .ق  .ه  لاس 54  رد  هک  روسملاوبا  ای  ناوفصوبا  هب  یَّنکُم 

نارود رد  درک و  یگدنز  هنیدم - يدیرب  کی  هاگلزنم  فارعا -»  » رد ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دوب و  هنیهج  زا  ربمایپ  راصنا  هباحص و  زا 
روْرعَم نب  ءاَرب  د : .تشذگرد (4) 22 / هنیدم  رد  نایفس  یبا  نب  هیواعم 

ناگرزب زا  وا  .دروآ  نامیا  شتناید  هب  درک و  تاـقالم  هبقع  رد  ربماـیپ  اـب  برثی  زا  هک  دوب  يرفن  زا 12  یکی  ءاسنخ » نب  رخَـص  نبا  »
درازگ زامن  وا  ربق  رب  هنیدم  هب  شندمآ  زا  سپ  ربمایپ  تشذگرد و  هنیدم  هب  ربمایپ  دورو  زا  لبق  هام  کی  دش و  یم  بوسحم  هباحص 

یسک لّوا  و 

ص 194 ج 1 ، بیذهّتلا » بیرقت  «، » بیذهّتلا بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 1
ص 98 ج 4 ، هباغلادسا » ، » ریثا نبا  ص 267 ؛ ج 3 ، تاقثلا » ، » ناّبح نبا  - 2

ص 70 ج 6 ، هباصالا » ، » رجح نبا  ص 394 ؛ نامه ، - 3
ص 37 ج 4 ، هباصالا » ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 233 ؛ نامه ، - 4
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518 ص :

مِعطُم نب  ریبج  د : .تشذگرد (1)23 / هک  دوب  ءابقن  زا 

هَّللادبع نب  رباج  د : .تشذگرد (2) 24 / هنیدم  رد  .ق  .ه  ای 95  رد 80  باسنا ، هب  فراع  روهشم و  یباحص  لفون » نب  يدح  نبا  »

.تشذگرد (3) .ق  .ه  لاس 90  رد  لاس  زا 94  دعب  تشاد و  تکرـش  هوزغ  رد 19  هک  دوب  يروهشم  یباحـص  ماَرَح » نب  ورمع  نبا  »
هثاثُأ نب  حَطْسِم  د : / 25

ّنس 56 رد  .ق  .ه  لاس 34  رد  تشاد و  روضح  نیّفـص  ات  ردـب  زا  هک  دوب  ربمایپ  هباحـص  زا  هدابعوبا  هب  یَّنکُم  بلطملا » نب  دابع  نبا  »
ءاْرفَع نب  ذاعم  د : .تشذگرد (4) 26 / هنیدم  رد  یگلاس 

نامیپ ثراح  نب  رمعم  وا و  نیب  ترجه ، زا  سپ  ربمایپ  .دش  اریذـپ  ار  مالـسا  تفر و  هّکم  هب  هنیدـم  زا  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  زا  وا 
لیفن نب  ورمع  نبا  د : .تسب (5) 28 / يردارب 

كاخ هب  عیقب  رد  دـندومن و  لمح  هنیدـم  هب  ار  وا  تشذـگرد و  هنیدـم  قیقع  هقطنم  رد  .ق  .ه  لاس 50  رد  هک  روعألاوبا  هب  روهـشم 
.داهن (6) ناشجرا  ربمایپ  هک  دوب  یناملسم  هد  هرمز  رد  وا  .دندرپس 

ص 618. ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 1
ص 126. ج 1 ، بیذهتلا » بیرقت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 2

ص 122. نامه ، - 3
ص 88. ج 6 ، هباصالا » ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 228 ؛ ج 8 ، ص 51 ، ج 3 ، ص 7 ، ج 2 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 4

ص 272. ج 1 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 5
ص 296. ج 1 ، بیذهّتلا » بیرقت  ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 379 ؛ ج 3 ، نامه ، - 6

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 540 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_519_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_519_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_519_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_519_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_519_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_519_6
http://www.ghaemiyeh.com


519 ص :

يدعاس دعس  نب  لهس  د : / 29

، ناهیَّتلا نب  کلام  د : .تشذگرد (1) 30 / هنیدم  رد  یگدنز  لاس  دصکی  زا  سپ  .ق  .ه  لاس 88  رد  هک  یجرزخ  يراصنا  ساّبعلاوبا 
مثیهلاوبا

ّمهم ثداوح  همه  رد  دوب و  هناـگ  هدزاود  ياـبقن  زا  .دـش  یم  بوـسحم  لهـشالادبع  وـنب  زا  یندـم  راـصنا  زا  ربماـیپ و  یباحـص  يو 
يدعاس دیسلاوبا  د : .دوب (2) 31 / ربمایپ  اب  یخیرات 

دوب ناملـسم  نایردب  زا  سک  نیرخآ  وا  .تشذگرد  يرجه  لاس 60  رد  ینئادم  حیرـصت  هب  ای  لاس 30  رد  هک  دوب  ربمایپ  هباحـص  زا 
هملْسَم نب  دّمحم  د : .تفای (3) 32 / تافو  هک 

هب ای  تشذگرد ؛ هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 43  رد  يو  .دناسر  لتق  هب  ار  فرشا  نب  بعک  هک  دوب  یسک  ربمایپ و  هباحـص  لضافا  زا  یکی 
هدعاس نب  میوع  د : .دش (4) 33 / هتشک  شا  هناخ  رد  ماش  یلاها  زا  یضعب  تسد 

تسا مّلسم  قدنخ  دحا و  ردب و  رد  شروضح  هک  دوب  ربمایپ  یباحـص  زا  .تشاد  تکرـش  هبقع  رد  ربمایپ  اب  اه  یندم  ییامهدرگ  رد 
دقع هعتلب  یبا  نب  بطاح  وا و  نیب  ربمایپ  و 

ص 336 ج 1 ، بیذهّتلا » بیرقت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 1
ص 607 ج 3 ، يربکلا » تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 2

ص 225 ج 2 ، بیذهّتلا » بیرقت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 3
ص 454 ج 9 ، نامه ، - 4
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520 ص :

رمع نب  بعک  د : .تفای (1) 34 / تافو  هنیدم  رد  باّطخ  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  دنا  هتفگ  .تسب  تّوخا 

ربمایپ ثیدح  نایوار  زا  اهدعب  تشاد و  روضح  هبقع  تاقالم  رد  هک  دوب  ربمایپ  هباحـص  راصنا و  زا  رَـسَیلاوبا »  » هب روهـشم  یملـسلا » »
.تشذگرد (2) هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 55  رد  يو  .دش 

ص 174 ج 8 ، نامه ، - 1
ص 135 ج 2 ، بیذهّتلا » بیرقت  « ؛ ص 437 ج 8 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 2
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521 ص :

هّرح نادیهش  هربقم  مهن ؛ لصف 

يریگ عضوم  نیا  یلـصا  زکرم  .تسویپ  روهظ  هب  نایوما  هیلع  ییاه  تفلاخم  البرک ، هعقاو  یپ  رد  .ق  .ه   63 ياه 61 / لاس  هنایم  رد 
.تشاد یساسا  شقن  اه  تفلاخم  ریسم  ندومن  زکرمتم  نداد و  لکش  رد  ریبز  نب  هَّللادبع  دوب و  زاجح  نیمزرس  اه 

مزع جورخ ، مایق و  رب  دـندرک و  یچیپرـس  نایوما  تعاطا  زا  هتفر  هتفر  هدرک ، تعیب  هَّللادـبع  اـب  هّکم  هنیدـم و  مدرم  زا  يداـیز  هّدـع 
یلو دننک ؛ وگتفگ  ریبز  نب  هَّللادبع  اب  ات  داتـسرف ؛ هّکم  هب  یتئیه  اه ، یّکم  اه و  یندم  مایق  ندناشنورف  يارب  دیزی  .دندومن (1)  خسار 

هب شردارب  اب  ات  دومن  زیهجت  کیرحت و  ار  هَّللادـبع  ردارب  ریبز  نب  ورمع  هنیدـم ، تقو  یلاو  دیعـس » نب  ورمع   » .دنتـشگ زاب  هجیتن  یب 
.دزادرپ گنج 

.دروآرد تراسا  هب  ار  ورمع  دش و  بلاغ  ریبز  نب  هَّللادبع  دربن  نیا  رد 

نب دمحم  نب  نامثع   » زین اه  یندم  .دوب  هّکم  فئاط و  رب  هَّللادبع  ندشطّلـسم  زاجح و  زا  نایوما  رارف  هدرتسگ ، يزوریپ  نیا  دـمآ  یپ 
رد دوخ  هرصاحم  هب  هنیدم  رد  ار  نایوما  ياه  هناخ  دنتـسویپ و  ریبز  نب  هَّللادبع  فص  هب  دندرک و  جارخا  ار  هنیدم  یلاو  نایفـس » یبا 

.دندروآ

.دومن هنیدم  مزاع  ار  وا  درک و  رکشل  هدنامرف  ار  يّرُملا » هبقع  نب  ملسم  ، » دیزی

اب يراکمه  مدع  هب  دّهعت  زا  سپ  دندوب ، هدمآرد  اه  یندم  تراسا  هب  هک  ینایوما 

«. ریبّزلا نب  هَّللادبع  رکذ  ءادتبا  ، » صص 262 و 263 ءزج 5 ، حوتفلا » ، » یفوک مثعا  نبا  - 1
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522 ص :

فّرصت هلمح و  هشقن  يارجا  رد  ار  وا  دندش و  قحلم  هبقع  نب  ملسم  هب  هار  نیب  رد  نانآ  .دندش  دیعبت  زاجح  زا  دازآ و  ماش ، تفالخ 
.دنداد يرای  هنیدم 

.دننک هلمح  رهـش  هب  دش - یم  هدیمان  مقاو  هّرح  هک  هنیدم - قرـش  تمـس  زا  هک  دـندش  مّمـصم  ماش  نایرکـشل  یماظن ، حرط  نیا  رد 
ار نآ  ندوب ، یعورزمریغ  مرگ و  ظاحل  هب  هک  دوب ؛ هایـس  ياه  گنـس  زا  هدیـشوپ  یحّطـسم  نیمز  رب  لمتـشم  يا  هقطنم  مقاو » هّرح  »
رد .دوب (1)  هتفای  ترهش  مقاو » هّرح   » هب دوب ، ناتـساب  دهع  هقلامع  زا  یکی  مقاو »  » تنوکـس ّلحم  هک  تهج  نادب  دنتفگ و  یم  هّرح 

تسکش هب  رجنم  هک  تسویپ  عوقو  هب  یگنج  دندوب ، رجاهم  راصنا و  زا  هباحص  نادنزرف  ًابلاغ  هک  اه  یندم  نایماش و  نیب  هقطنم  نیا 
دنتشک دمآرد و  ملسم  نایرگشل  فّرصت  هب  هنیدم  رهش  تسکش ، نیا  بقاعتم  .دش (2)  هبقع » نب  ملسم   » ّتیقّفوم هباحص و  نادنزرف 

: يدقاو يزذالب و  هتفگ  هب  .دندرک  اه  تمرح  کته  دنتخوس و  و 

: دسیون یم  یبوقعی   (3) هَّللا .» هّبحی  ام ال  نولعفی  ءامإلاب و  نوعبعی  عاتملا و  نوذخأی  نولتقی و  ماّیأ  هثالث  هنیدملا  ملسم  حابأ  »

هچ دوبن  هتخانش  دندروآ و  دنزرف  ناگزیشود  هک  نآ  ات  تشاذگ  حابم  ار  ادخ  ربمایپ  مرح  دشن و  هتـشک  هک  دنام  یقاب  یـسک  رتمک  »
: دسیون یم  يدوعسم  تسا .» هدرک  رادراب  ار  اهنآ  یسک 

هتخانـش هک  اهنآ  زجب  دـش - رامـش  هک  رگید  مدرم  زا  سک  رازهراهچ  راصنا و  زا  اهنآ  لداعم  نایـشیرق و  ریاس  زا  رفن  دـنچ  داتفه و  »
«. دندیسر لتق  هب  دندوب - هدشن 

ص 249 ج 2 ، نادلبلا » مجعم  ، » يومح توقای  - 1
.ینیادم زا  لقن  هب  صاوخلاهرکذت » ، » يزوج نبا  طبس  - 2

نانز و نازینک و  تیذا  رازآ و  ناـنآ و  يـالاک  لواـپچ  مدرم و  لـتق  هب  شناراـی  درک و  تراـغ  ار  هنیدـم  زور  هس  تدـم  ملـسم  - » 3
« .دندز تسد  دنسپانادخ  ياهراک 
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523 ص :

: دیوگ یم  ینوریب  ناحیروبا 

مهؤاسن تحـضف  راصنألا و  نیرجاهملا و  روتـس  تکته  مهلاومأ و  تبهتنا  هنیدـملا و  لهأ  هیمأ  ونب  اهیف  لتق  یتلا  یه  هّرحلا و  هعقو  »
هک ار  ینایّکم  نایندم و   (1) هَّللا .» ضرأ  یف  داسفلاب  نیـضار  ریغ  انلعج  هنیدملا و  یف  نیثدملا ؟؟؟ نم  هَّللا  لوسر  هنعل  نم  هَّللا  نعلف 

ناوـنع هـب  اهدـعب  ناـش  هربـقم  .دـنتخیر  كاـخ  ناـنآ  رب  دـندرک و  عـمج  عـیقب  ناتـسربق  رد  دـندوب ، هتـشک  هنیدـم  رهــش  هّرح و  رد 
.دش یناملسم  خیرات  روهشم  هّرحلاءادهش » »

نیمز حطس  مه  نآ  فقـس  زورما ، دوب و  فّقـسم  یقاتا  دنا ، هدش  نفد  نآ  رد  نیرجاهم  راصنا و  نادنزرف  زا  يرایـسب  هک  ناکم  نیا 
.دراد ياج  ناّفع  نب  نامثع  هربقم  برغ  يرتم  نوعظم و 135  نب  نامثع  ربق  قرش  يرتم  رد 75  تسا و  هدیدرگ  ناتسربق 

راصنا نیرجاهم و  هب  تبـسن  .دندرب  تراغ  هب  ار  نانآ  ییاراد  دندرک و  ماع  لتق  نآ  رد  ار  هنیدم  مدرم  هیما  ینب  هک  هرح ، هثداح  - » 1
تنعل و دـندوب ، هدـش  داسف  بکترم  هنیدـم  رد  هک  ار  یناـسک  هَّللا  لوسر  دـنوادخ و  .دـندرک  اوسر  ار  ناـشنانز  دـندرک و  یتفع  یب 
ص ج 2 ، خیرات » ، » یبوقعی ص 123 ؛ نییبلاّطلا » لتاقم  ، » جرفلاوبا ص 740 ؛ ج 2 ، بهّذلا » جُورم  ، » يدوعسم کن : .دندرک » نیرفن 
ص 114؛ ج 4 ، لـماکلا » ، » ریثا نبا  ص 37 ؛ ءزج 5 ، فارـشألا » باسنألا  ، » يرذالب ص 295 ؛ ج 5 ، حوتفلا » ، » یفوـک مثعا  190 ؛

ص 334 هیقابلا » راثآلا  ، » ینوریب ناحیروبا  یسراف ؛ همجرت  ص 3099 ، ج 7 ، كولملا » لسّرلا و  خیرات  ، » يربط ریرج  نب  دّمحم 
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524 ص :

مالسا خیرات  ریهاشم  رباقم  رگید  مهد ؛ لصف 

سنا نب  کلام  فلا :

( یکلام بهذم   ) ّتنـس لها  هناگراهچ  هّمئا  زا  یکی  تسا و  روهـشم  هرجهلاراد  ماما  هب  هَّللادـبعوبا ، هب  یَّنکُم  يریمحلا » یحبـصألا  »
.دوش یم  بوسحم 

.دنک تبث  أطوملا »  » مان اب  دوخ و  مان  هب  ار  هّتس  حاحص  عماوج  زا  یکی  تسناوت  دوب و  هنیدم  رد  کلام »  » تافو ّدلوت و 

رد درک و  یم  زیهرپ  هداتـسیا  باتـش و  لاح  رد  نتفگ  ثیدـح  زا  .دـیزگ  يرود  كولم  ارما و  زا  درک و  ذـخا  يأّرلاـهعیبر  زا  ار  هقف 
: تفگ شا  هراب  رد  یعفاش  ماما  .دشن  راوس  یبکرم  رب  زگره  مالسلا  هیلع  مالسا  ربمایپ  دقرم  مارتحا  هب  هنیدم 

هب عیقب  رد  تفای و  تافو  هنیدـم  رد  .ق  .ه  ای 179  ای 178  لاس 174  رد  يو   (1) نیعباتلا .» دـعب  هقلخ  یلع  یلاعت  هَّللا  هجح  کلام  »
یقرش لامش  رد  لحم  نیا  .دراد  ياج  عیقب  ِرد  قرش  يرتم  هاجنپ  رد  کلام »  » هربقم .دش  هدرپس  كاخ 

« .تسا نیعبات  زا  سپ  شتقلخ  رب  ّلجوّزع - دنوادخ - تجح  کلام  - » 1
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525 ص :

.دشاب (2) یم  یندم (1)  عفان  شخیش  ربق  اب  راوجمه  و  ءاّرُقلا - خیش  عفان - ربق  یبرغ  تمس  ترواجم  بلاط و  یبا  نب  لیقع  هربقم 

عفان ب :

یلاوم زا  نوچ  و  هیقفلا »  » هب دنتـسناد ، یم  هماّلع  هقف ، رد  نوچ  ار  وا  .دوب  هنیدـم  نیعبات  هّمئا  زا  یندـملا و  عفان  هَّللادـبعوبا ، هب  یّنکُم 
.دنداد ترهش  رمع » نبا  یلوم  هیقفلا  عفان   » هب دوب ، رمع  نبا 

تبث اه  ثیدح  ثیدح ، نایوار  زین  وا  زا  درک و  اه  تیاور  هریغ  هملس و  ّما  هشیاع ، عفار ، دیعسوبا ، هبابلوبا ، هریرهوبا ، رمع ، نبا  زا  وا 
.دنا هدرک 

.دزومایب ناملسم  هزات  ِنایرصم  هب  ار  ربمایپ  ننس  ات  داتسرف  رصم  هب  ار  وا  زیزعلادبع » نب  رمُع   » دوب و لصألا  ّیملید  ًارهاظ 

.ق .ه  ای 120  لاس 117  رد  هک  تسا  مّلسم  هدناوخ و  ثیدحلاریثک  هقث و  ار  وا  دعس  نبا 

.تسا هتشذگرد  هنیدم  رد 

بلاط یبا  نب  لیقع  هربقم  یقرـش  لامـش  ای  عیقب  ِرَد  قرـش  يرتم  هاجنپ  رد  تسا و  سنا » نب  کلام   » هربقم رواـجم  عیقب ، رد  عفاـن  ربق 
.دراد (3) ياج 

« .دیآ یم  باتک  همادارد  هراب  نیا  رد  یتاحیضوتو  دنتسه  نت  ود  یندم  عفانو  ءاّرقلا  خیش  عفان  تسا  ینتفگ  - » 1
ص ج 2 ، تاغّللا » ءامـسألا و  بیذهت  ، » يوون ص 439 ؛ ج 1 ، نایعألا » تایفو  ، » ناـکلخ نبا  30 ؛ ص 17 / بّهذملا » جابیّدـلا  - » 2

لئاضف یف  ءاقتنإلا  ، » ربلادـبع نبا  فسوی  43 ؛ ص 42 / ءاهقفلا » تاقبطلا  ، » يزاریـش ص 193 ؛ ج 1 ، ظاّفُحلاهرکذـت » ، » یبهذ 75 ؛
نبا ص 96 ؛ ج 2 ، هرهاّزلا » موّجنلا  ، » يدرب يرغت  نبا  ص 316 ؛ ج 6 ، ءایلوألاهیلح » ، » میعنوبا صص 8 و 63 ؛ ءاهقفلا » هّمئالا  هثالّثلا 

، هتاـیح سنا ، نب  کـلام  ، » هرهزوـبا دّـمحم  سنا .» نب  کـلامل  هررحم  همجرت  ، » یلوـخلا نیما  ص 198 ؛ ج 1 ، تسرهفلا » ، » میدـن
ص 5 ج 10 ، بیذهّتلا » بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  ص 139 ؛ ج 2 ، هّیبرعلا » هغّللا  بادآ  ، » نادیز یجرج  هرصع ؛»

خیراـت ، » یبهذ ص 150 ؛ ج 2 ، ناـیعألا » تاـیفو  ، » ناـکلخ نبا  ص 412 ؛ ج 10 ، بیذـهّتلا » بیذـهت  ، » ینالقـسع رجح  نـبا  - 3
هراب رد  ص 18 ، ج 1 ، دادـغب » خـیرات  ، » يدادـغب بیطخ  فنخموبا ؛ هورع و  نب  ماشه  زا  لقن  هب  بلاط  یبا  ص 10 ؛ ج 5 ، مالسإلا »

.هّرح دربن  رد  دیعسوبا  شقن  ص 35 ، ج 2 ، هباصالا ، ینالقسع ، رجح  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  اب  شیهارمه  شقن 
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526 ص :

ءاّرُقلا خیش  عفان  پ :

: دیوگ ناکلخ  نبا 

ناهفـصا زا  ار  شلـصا  میعنوبا ، ظفاح  .تشاد (1)  راهتـشا  هنیدـملا  لها  ماما  هب  دوب و  ربماـیپ  زا  دـعب  موس  هقبط  زا  ءاّرُقلا  خیـش  عفاـن 
.تسا هتسناد 

تخومایب ملـسُم  هَّللادبعوبا  مساق و  نب  نامحّرلادبع  يراق ، رفعجوبا  زمره ، نب  نامحّرلادبع  نوچ : هنیدم  نیعبات  زا  ار  نآرق  تئارق  وا 
.دش مالسا  خیرات  هعبس  ءاُّرق  زا  یکی  و 

: تسا هتفگ  یسوم  هرقوبا 

ار شتئارق  هوـحن  هتخادرپ ، شیدرگاـش  هب  مالـسا  روهـشم  ناـیراق  زا  يرایـسب  تخوماـیب و  نیعباـت  زا  رفن  داـتفه  دزن  ار  تئارق  عفاـن ،
.دنداد هعاشا  ار  نآ  هدرک ، تیاور 

: تسام سرتسد  رد  شدرگاش  ود  زا  تیاور  ود  هب  عفان ، تئارق 

.ق .ه  ياّفوتم 197  شْرو »  » هب روهشم  دیعسوبا ) دیعس /(  نب  نامثع  و  .ق ) .ه   220 / 120  ) نولاق هب  روهشم  انیم  نب  یسیع 

.تفاین نآرق  تئارق  تسایر  رگید  هنیدم  وا ، گرم  اب  .داد  شزومآ  تئارق ، ملع  دناوخ و  نآرق  هنیدم  مدرم  يارب  لاس  داتفه  عفان ،

نب کلام   » روبق یقرش  رواجم  شربق  .دش  نوفدم  عیقب  ناتسربق  رد  تافو  زا  سپ  .دنا  هتسناد  هقث  ار  وا  دمحا ، يانثتسا  هب  تیاور ، رد 
.تسا (2) هنیدم  لها  روهشم  نونکات  هک  دراد  ياج  رمع » نبا  یلوم  عفان   » و سنا »

نسح نب  دیز  ت :

هب  (3) عیقبلا » یلا  ریرسلا  یلع  هب  جرخا  مث  لسغف  : » هک نایب  نیا  اب  دعس  نبا  دوب و  نیعبات  زا 

ص 5 ج 5 ، نامّزلاءابنأ » نایعألا و  تایفو  : » کن - 1
دومحم رشع .» هعبرألا  هّمئالا  تاءارق  ، » یطایم دانب  دمحا  خیش  ص 330 ؛ ج 2 ، ءاّرُقلا » تاقبط  یف  هیاهّنلاهیاغ  ، » يرزج نبا  ماـما  - 2

«. رشع هعبرألا  ءاّرُقلا  خیرات  یف  رثألا  نسحا  : » يرصُحلا لیلخ 
« .درب عیقب  هب  تخت  رب  ار  وا  نآ ، زا  سپ  درک ، وشتسش  سپس  - » 3
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527 ص :

.دراد (1) رواب  عیقب  ناتسربق  رد  شا  هربقم 

هَّللادبع نب  ملاس  ث :

: دسیون یم  وا  صوصخ  رد  دعس  نبا  .دوب  نیعبات  زا  باطخ و  نب  رمع  نبا 

(2) سانلا .» هرثکل  عیقبلاب  هَّللادبع  نب  ملاس  یلع  کلملادبع  نب  ماشه  یّلص  »

نامحّرلادبع نب  هریغم  ج :

: دسیون یم  شا  هراب  رد  دناد و  یم  نیعبات  زا  ار  وا  دعس  نبا 

(3) عیقبلاب .» هونفد  هلهأ و  لعفی  ملف  ءادهشلا  عم  دحأب  نفدی  نأ  یصوأ  هنیدملاب و  تام  »

عیقب رد  روهشم  نانز  رباقم  چ :

نینبلا ّما  چ : / 1

نامثع و رفعج ، ساّبع ، هک : دروآ  ایند  هب  وا  زا  رـسپ  راـهچ  دـمآرد و  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  يرـسمه  هب  هک  دوب  دـلاخ  نب  مازح  رتخد 
رباقم رانک  رد  ار  يو  هک  دنا  هتفگ  .دندش (4)  هتشک  البرک  هعقاو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  نانآ  یگمه  دندوب و و  هَّللادبع 

.دندرک نفد  هکتاع  هّیفص و  ربمایپ : تاّمع 

نکر دابآردـیح  هّینامثع ، فراعملا  راد  پاچ  ص 45 ، ج 4 ، تاقثلا » ، » نابح نبا  کـن : زین  ص 319 ؛ ج 5 ، يربکلا » تاـقبطلا  - » 1
.م  1978

ج 5، يربکلا » تاقبطلا  : » کن .درازگ » زامن  عیقب  رد  هَّللا  دبع  نب  ملاس  هرانج  رب  تیعمج  ترثک  تلع  هب  کلملا  دـبع  نب  ماشه  - » 2
ص 201

دندرکن و لمع  ار  تیصو  شا  هداوناخ  نکیل  ددرگ ، نفد  دحا  رد  ادهش  ریاس  هارمه  دوب  هدرک  تیصو  تفای و  تافو  هنیدم  رد  - » 3
ص 210 ج 5 ، يربکلا » تاقبطلا  : » کن .دندومن » نفد  عیقب  رد  ار  وا 

ص 203 يرولا » مالعا  ، » یسربط خیش  ص 81 ؛ نییبلاّطلا » لتاقم  ، » جرفلاوبا - 4
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528 ص :

نامور ّما  چ : / 2

داد خر  ربمایپ  تایح  نامز  هب  يرجه  مشش  لاس  رد  يو  تافو  .دوب  ربمایپ  رسمه  هشیاع  ردام  رکبوبا و  رسمه  رمیوع ، نب  رماع  رتخد 
همیلح چ : .تسج (1) 3 / تکرش  وا  يراپسکاخ  مسارم  رد  ربمایپ  و 

شا هلاسر  رد  یـسوم  نب  یلع  .دوب  ربمایپ  یعاضر  ردام  يو  .دوب  ثراح » نب  هَّللادبع  بیؤذ  یبا   » رتخد و  رکب » نب  دعـسونب   » هلیبق زا 
: دسیون یم  .ق  .ه  لاس 1303  رد  عیقب  دقارم  عاُقب و  فیصوت  نمض 

(2) ّیبّنلا .» انّدّیس  هعضرم  هّیدعـسلا  همیلح  هدّیّـسلا  دقرم  اهیف  : » هک هدش  انب  یهاگراب  دبنگ و  ناّفع  نب  نامثع  ربق  یلامـش  تمـس  رد  »
ریرک تنب  يورا  چ : / 4

: دسیون یم  دعس  نبا  دوب و  ناّفع » نب  نامثع   » ردام

(3) .عیقبلاب » اهانفدف  »

ص 448 ج 4 ، باعیتسالا » ، » ربلادبع نبا  ص 450 ؛ ج 4 ، هباصالا » ، » ینالقسع رجح  نبا  - 1
ص 12 هرّونملا » هنیدملا  فصو  « » .دراد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هدریش  هیدعس ، همیلح  هاگمارآ  لحم  نآ  رد  - » 2

ص 229 ج 8 ، يربکلا » تاقبّطلا  - » 3
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529 ص :

اهباتک تسرهف 

آ

ینیوزق دابعلا / رابخاو  دالبلا  راثآ 

384 ، 378 ، 99 ، 46

ینوریب ناحیروبا  هیلاخلا / نورقلا  نع  هیقابلا  راثالا 

523 ، 45

يراصنا سودقلادبع  هرونملا / هنیدملا  راثآ 

410 ، 343 ، 335 ، 334 ، 319 ، 252 ، 214

نانیا .ك  .م  ناطاطخ / نیرخآ 

116

نادیز یجرج  هیبرعلا / هغللا  بادآ 

525

نیدلازع نبا  دیرف  خیراتلا / یف  دوعس  لآ 

439

فلا

/ زاجح کلمو  دجن  دیس  دوعس  نبا 

439

يزیرقم افخلا / نییمطافلا  همئالا  رابخاب  ءافنخلا  ظاعّتا 

488
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یطویس نآرقلا / مولع  یف  ناقتإلا 

509 ، 330

هیصولا تابثا 

448

یکتشد یبنلا / هریس  یف  بابحالا 

67

يریصحلا لیلخ  دومحم  رشع / هعبرالا  ءارقلا  خیرات  یف  رثالا  نسحا 

526

یسدقم میلاقالا / هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا 

141 ، 133 ، 99 ، 96

هلابز نبا  هنیدملا / رابخا 

290 ، 84 ، 53

هبش نبا  هنیدملا / رابخا 

228 ، 214
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530 ص :

84 نسح 52 ، نب  ییحی  هنیدملا / رابخا 

نیزر هرجهلا / راد  رابخا 

84 ، 80

راجن نبا  لوسرلا / هنیدم  رابخا 

،479 ، 422 ، 400 ، 387 ، 374 ، 367 ، 364 ، 316 ، 251 ، 244 ، 225 ، 207 ، 173 ، 170 ، 156 ، 126 ، 100 ، 95 ، 93 ، 91 ، 84 ، 78 ، 44
491 ، 487 ، 483

يزوریف لوسّرلا / هنیدم  رابخا 

374

یقرزا هکم / رابخا 

501

یباهش هقف / راودا 

307

ینالطسق يراخبلا / حیحص  حرشب  يراسلا  داشرالا 

418 ، 398 ، 380 ، 377 ، 275 ، 261 ، 198 ، 173 ، 133 ، 75 ، 51 ، 44

دیفم خیش  داشرالا /

447 ، 446

يدحاو لوزنلا / بابسا 

468 ، 442 ، 330 ، 328

یسوط خیش  رابخالا / نم  فلتخا  امیف  راصبتسالا 
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456 ، 436

یسلدنا نوحتف  نبا  فلخ / نب  دمحم  ربلادبع / نبال  هباحصلا  باتک  یلع  كاردتسالا 

494

یناغماد دمحا  یضاق  رابخألا / راهظتسا 

149

ربلادبع نبا  باعیتسالا /

،487 ، 486 ، 484 ، 483 ، 482 ، 480 ، 478 ، 475 ، 473 ، 472 ، 470 ، 469 ، 467 ، 459 ، 457 ، 455 ، 454 ، 444 ، 443 ، 442 ، 323
528 ، 508 ، 502 ، 501 ، 500 ، 499 ، 490

ریثا نبا  هباغلا / دسا 

517 ، 516 ، 515 ، 490 ، 484 ، 471 ، 469 ، 466 ، 323 ، 247

ینالقسع رجح  نبا  هباصالا /

،518 ، 517 ، 515 ، 513 ، 506 ، 505 ، 504 ، 501 ، 499 ، 491 ، 484 ، 474 ، 473 ، 470 ، 467 ، 463 ، 460 ، 457 ، 443 ، 442 ، 441
528 ، 525

هتسر نبا  هسیفنلا / قالعالا 

480 ، 324 ، 317 ، 263 ، 259 ، 155 ، 106 ، 103 ، 102 ، 99 ، 97 ، 95 ، 91 ، 87 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 75 ، 71

یلکرز مالعالا /

505 ، 444 ، 442 ، 354 ، 265

يزار متاحوبا  هوبنلا / مالعا 

488

يدروام هوبنلا / مالعا 

222
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یسربط يرولا / مالعا 

527 ، 494 ، 487 ، 484 ، 475 ، 474 ، 473 ، 299
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531 ص :

نیما نسحم  هعیشلا / نایعا 

457

ینامرک نیدلادیمح  هیبهذلا / لاوقالا 

488

الوکام نبا  لامکالا /

481

یعفاش مألا /

435 ، 275 ، 228

يدسا هللادبعوبا  هفیرشلا / هنیدملا  یف  رازت  یّتلا  نکامألا 

239

نامحرلادبع هشیاع  نینمؤملا / ما 

517 ، 472 ، 469 ، 468 ، 466 ، 465

دیفم خیش  یلامألا /

224 ، 194

يرونید هبیتق  نبا  هسایسلاو / همامالا 

510 ، 446

يزیرقم عامسألا / عاتما 

495 ، 455 ، 328 ، 204 ، 65

ّربلادبع نب  فسوی  ِءاهقفلا / همئالا  هثالثلا  لئاضف  یف  ءاقتنالا 
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525

یناعمس باسنألا /

511 ، 507 ، 503 ، 502 ، 417 ، 339 ، 285 ، 280

يرذالب فارشألا / باسنا 

523 ، 512 ، 510 ، 509 ، 508 ، 507 ، 466 ، 379 ، 339 ، 90

مزح نبا  برعلا / باسنا 

339

نویعلا ناسنا 

455

یطویس لئاوألا /

230

نبرک يرنه  حیحصت  نمی / ناریا و 

488

ب

یسلجم راونألاراحب /

471 ، 332 ، 224 ، 221 ، 205 ، 203 ، 141 ، 80 ، 66 ، 54 ، 49

املعلا کلم  عفایضلا / عیادب 

230

ریثک نبا  هیاهنلاو / هیادبلا 

396 ، 332 ، 316 ، 77 ، 68 ، 53 ، 46
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یناکوش علاطلا / ردبلا 

310 ، 264

یناهفصا هللادبع  برعلا / دالب 

237 ، 187

هزمح داؤف  هیدوعسلا / هیبرعلا  دالبلا 

439

هیقف نبا  نادلبلا /

259

یبوقعی حضاو  نبا  نادلبلا /

377 ، 317 ، 306

افولا ءافو  يرهشقالا - رئازلا / دصاقلا  کسنمب 

144
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532 ص :

: حیحصت قیقحت و  ظحاج ، نییبّتلا / نایبلا و 

نوراه

507 ، 482

ت

رکاسع نبا  خیرات /

485 ، 458

ریثک نبا  خیرات /

510

ناملکورب لراک  برعلا / بدالا  خیرات 

417 ، 356

یبهذ مالسالا / خیرات 

525

نیگزس داؤف  یبرعلا / ثارتلا  خیرات 

356

یتربجلا خیرات 

150

یطویس افلخلا / خیرات 

512 ، 509 ، 230

يرکب راید  سیمخلا / خیرات 
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508 ، 495 ، 473 ، 453

يربط كولملاو / لسرلا  خیرات 

523 ، 511 ، 510 ، 508 ، 495 ، 494 ، 490 ، 474 ، 472 ، 468 ، 466 ، 332 ، 304 ، 256 ، 254 ، 158 ، 103 ، 99 ، 98 ، 93 ، 92 ، 72 ، 64

یکم يدرکلا  میرکلا / هللا  تیبو  هکمل  میوقلا  خیراتلا 

308 ، 150

يرطم هنیدملا / خیرات 

133

رواجم نبا  رصبتسملا / خیرات 

265

يدادغب بیطخ  رکبوبا  ظفاح  مالسلا / هنیدم  وا  دادغب  خیرات 

525 ، 511 ، 458 ، 352

همرحموبا ندع / رغث  خیرات 

265

رکاسع نبا  ریبکلا / قشمد  خیرات 

494 ، 486 ، 485 ، 468

ثیدحلا دجن  خیرات 

437

بوقعی یبا  نب  دمحا  یبوقعی / خیرات 

،501 ، 493 ، 491 ، 490 ، 487 ، 486 ، 484 ، 480 ، 475 ، 473 ، 470 ، 469 ، 454 ، 448 ، 444 ، 443 ، 340 ، 254 ، 205 ، 198 ، 91 ، 78
523 ، 513 ، 510 ، 509 ، 505
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يرجهلا یلعوبا  عضاوملا / دیدحت 

381 ، 259

يزاریش ردصلا  بیان  نیمرحلا / هفحت 

480 ، 452 ، 401 ، 320 ، 319 ، 282 ، 58

نیراّدلا هداعس  نیمرحلا و  هفحت 

428 ، 427

رکاسع نبا  رئازلا / هفحت 

144

یمورلا رضخ  نب  دمحم  هفیرشلا / هنیدملا  روسو  دجسملا  هرامع  یف  هفیطللا  هفحتلا 

113

/ هرجهلاراد ملاعم  صیخلتب  هرصنلا  قیقحت 
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533 ص :

یغارم نیدلا  نیز 

367 ، 160 ، 149 ، 108 ، 106

یبهذ ظاّفُحلاهرکذت /

525

يزوج نبا  طبس  صاوخلاهرکذت /

522 ، 508 ، 448 ، 447 ، 446 ، 445 ، 421 ، 194

یلوخلا نیما  سنا / نب  کلامل  هررحم  همجرت 

525

يرطم هرجهلا / راد  ملاعم  نم  هرجهلا  تسنآ  امب  فیرعتلا 

292 ، 267 ، 225 ، 108 ، 97

یسلدنا نایحوبا  طیحملا / رحبلا  ریسفت 

443

ریثک نبا  ظفاح  میظعلا / نآرقلا  ریسفت 

250

ْهیَوُدْرَم نبا  ظفاح  ریبکلا / ریسفتلا 

476 ، 443 ، 372

يزار حوتفلاوبا  نانجلا / حور  ریسفت 

251

يرشخمز ریسفت 
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178

میهاربا نب  یلع  یمق / ریسفت 

505 ، 476 ، 468 ، 443 ، 442

ینالقسع رجح  نبا  بیذهتلا / بیرقت 

520 ، 519 ، 518 ، 515 ، 374 ، 352 ، 303 ، 285 ، 94

یسوط خیش  یفاشلا / صیخلت 

488

یناقمام لاجرلا / لاوحا  یف  لاقملا  حیقنت 

486 ، 299

یسوط خیش  ماکحالا / بیذهت 

173

يوون تاغللاو / ءامسالا  بیذهت 

525

ینالقسع رجح  نبا  بیذهتلا / بیذهتلا 

،481 ، 477 ، 475 ، 472 ، 469 ، 468 ، 458 ، 448 ، 447 ، 442 ، 441 ، 386 ، 358 ، 357 ، 352 ، 331 ، 325 ، 323 ، 286 ، 285 ، 94
525 ، 520 ، 517 ، 516 ، 514 ، 512 ، 511 ، 507 ، 506 ، 504 ، 492 ، 489 ، 487 ، 486 ، 482

یسوط خیش  بیذهت /

272 ، 258 ، 171 ، 143

ث

نابح نبا  تاقثلا /
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،491 ، 490 ، 487 ، 486 ، 481 ، 477 ، 475 ، 474 ، 473 ، 472 ، 470 ، 468 ، 461 ، 458 ، 457 ، 454 ، 443 ، 442 ، 288 ، 286 ، 247
527 ، 517 ، 516 ، 515 ، 494

ج

حیحصلا عماجلا 

506 ، 476 ، 475 ، 444

یبطرق نآرقلا / ماکحال  عماجلا 

،443 ، 442 ، 372 ، 330 ، 249 ، 171 ، 53
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534 ص :

506 ، 505 ، 476 ، 468

يرشخمز هایملا / هنکمألا و  لابجلا و 

384 ، 339

یطویس عماوجلا / عمج 

512 ، 222

نیحیحصلا لاجر  نیب  عمجلا 

508

مزح نبا  برعلا / باسنا  هرهمج 

499 ، 493 ، 481 ، 478 ، 453 ، 441 ، 249

توفص یکزدمحا  هرهازلا / هیبرعلا  روصعلا  یف  برعلا - بطخ  هرهمج 

340

یفجن خیش  مالکلارهاوج /

276 ، 272

ح

يدقاو هّرحلا /

240

هرضاحملا نسح 

471 ، 148

میعنوبا ایلوألا / هیلح 
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525 ، 513 ، 511 ، 508 ، 506 ، 501 ، 500 ، 484 ، 448 ، 447 ، 466

يریمد ناویحلا / هایح 

509 ، 93

خ

جئارخ

224

یطویس يربکلا / صئاصخ 

222

يدوهمس یفطصملا / راد  رابخاب  ءافولا  هصالخ 

407 ، 164

لامکلا بهذت  هصالخ 

469

یقهیب تایفالخلا /

291

د

هیمالسالا فراعملا  هرئاد 

416 ، 354 ، 265

يدجو دیرف  نیرشعلا / نرقلا  فراعملا  هرئاد 

470 ، 347

ناریا مالسا و  همانشناد 
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507

یطویس روثأملاب / ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا 

512 ، 505 ، 476 ، 443

هنماکلا رردلا 

148

یقهیب هوبنلا / لئالد 

494 ، 399 ، 332 ، 324 ، 321 ، 316 ، 285 ، 204 ، 185 ، 178 ، 155 ، 152 ، 82 ، 81 ، 79 ، 77 ، 75 ، 67 ، 51

یلیمج دیس  لصوملا / یف  هکباتألا  هلود 

59

بّهذملا جابیّدلا 

525

مامتوبا هسامحلا / ناوید 

417
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535 ص :

رویز دمحم  تمکح - فراع  رعش / ناوید 

354

يزیربت سمش  ناوید 

153

ذ

يربط نیعباتلاو / هباحصلا  خیرات  یف  لیذملا  لیذ 

513 ، 482 ، 471 ، 466

ر

مالسالا خیش  یعفاش / بهذم  يامنهار 

260

یناربط لاجر /

192

یّشک لاجر /

447

ریبج نبا  هلحرلا /

422 ، 387 ، 346 ، 267 ، 265 ، 184 ، 159 ، 158 ، 154 ، 142 ، 140

ینونتب هیزاجحلا / هلحرلا 

497 ، 430 ، 347 ، 346 ، 326 ، 262 ، 215 ، 182 ، 174 ، 171 ، 160 ، 148 ، 143 ، 131 ، 117 ، 116 ، 115 ، 59

یملح هیزاجحلا / هلحرلا 
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430

هنیدملا لئاسر 

150

رساج دمح  هنیدملا / خیرات  یف  لئاسر 

446 ، 262 ، 235 ، 115

یلیهس فنألا / ضورلا 

504 ، 474 ، 459 ، 457 ، 454 ، 328 ، 325

ینیلک یفاکلا / نم  هضور 

255 ، 49

يرهشقالا هضور /

45

هّیسودرفلا هضور /

144

يوون ایرکذوبا  نیحلاصلا / ضایر 

463

يربط بحم  هرظنلا / ضایرلا 

511 ، 510 ، 508

ز

يزوج نبا  داعملا / داز 

436 ، 321 ، 317 ، 255 ، 234 ، 228 ، 227 ، 198 ، 78 ، 76 ، 47
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س

يرصم هتابن  نبا  نویعلا / حرس 

417

هطوطب نبا  همانرفس /

424 ، 401 ، 387 ، 381 ، 346 ، 267

یناهارف نیسح  ازریم  هکم / ینامثع - زاقفق - همانرفس 

451 ، 426 ، 282 ، 268 ، 59

ورسخ رصان  همانرفس /

144 ، 142

ناخ یلع  ازریم  جاح  همانرفس /

497
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536 ص :

یمق راحبلاهنیفس /

486 ، 485

كولسلا

148

يربط نیدلا  بحم  نینمؤملا / تاهما  بقانم  یف  نیمثلا  طمسلا 

471 ، 469 ، 466 ، 453

هجام نبا  ننس /

505 ، 500 ، 464 ، 458 ، 444 ، 435 ، 419 ، 395 ، 385 ، 364 ، 233 ، 178 ، 152 ، 141 ، 132 ، 70 ، 68 ، 53

دوادوبا ننس /

500 ، 456 ، 444 ، 419 ، 399 ، 396 ، 227 ، 185 ، 155 ، 152 ، 141 ، 133 ، 89 ، 81 ، 70 ، 54

يذمرت حیحصلا /) عماجلا   ) ننس

456

یقهیب يربکلا / ننسلا 

509 ، 500 ، 461 ، 456 ، 436 ، 385

هجام نبا  یفطصملا / ننس 

456

يذمرت ننس /

505 ، 500 ، 396 ، 173 ، 152 ، 53

ینطقراد ننس /
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485 ، 466

یمراد ننس /

500 ، 260 ، 154 ، 152

یئاسن ننس /

512 ، 434 ، 418 ، 395 ، 394 ، 385 ، 384 ، 233 ، 203 ، 192 ، 191 ، 152 ، 54 ، 51 ، 48

يوون هضورلاریس /

204

ینورزاک ریس /

80

یبلح نومأملا / نیمألا  هریس  یف  هیبلحلا  هریسلا 

509 ، 504 ، 503 ، 494 ، 481 ، 471 ، 459 ، 455 ، 454 ، 342 ، 332 ، 328 ، 323 ، 321 ، 308 ، 305 ، 257 ، 255 ، 222 ، 192

ریثا نبا  هّیوبنلا / هریسلا 

494

قاحسا نبا  هّیوبنلا / هریسلا 

،463 ، 457 ، 454 ، 443 ، 442 ، 372 ، 341 ، 339 ، 338 ، 332 ، 331 ، 325 ، 324 ، 317 ، 316 ، 315 ، 176 ، 81 ، 75 ، 67 ، 49 ، 44 ، 43
484 ، 475 ، 468

ربلادبع نبا  هیوبنلا / هریسلا 

453

ماشه نبا  هّیوبنلا / هریسلا 

،472 ، 469 ، 467 ، 460 ، 459 ، 457 ، 455 ، 454 ، 453 ، 444 ، 443 ، 442 ، 372 ، 328 ، 325 ، 317 ، 304 ، 256 ، 254 ، 176 ، 133
،508 ، 507 ، 506 ، 505 ، 504 ، 503 ، 502 ، 501 ، 499 ، 496 ، 495 ، 494 ، 493 ، 490 ، 484 ، 481 ، 480 ، 478 ، 475 ، 474 ، 473
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515 ، 511

يرذالب هّیوبنلا / هریسلا 

508
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537 ص :

نالحد ینیز  هّیوبنلا / هریسلا 

504 ، 503 ، 455 ، 332 ، 222

يرهز هّیوبنلا / هریسلا 

49

ریثک نبا  هّیوبنلا / هریسلا 

485 ، 474 ، 455 ، 442 ، 316 ، 82 ، 45

ش

دامع نبا  بهذلا / تارذش 

487 ، 486 ، 470 ، 457

يوبن هنسلا / حرش 

90

یکلام یناکرز  هللادبعوبا  بهاوملا / حرش 

223

يوون يراسلا /) داشرا  هیشاح   ) ملسم حیحص  حرش 

418 ، 373 ، 331 ، 198 ، 173 ، 133

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش 

510 ، 483 ، 478 ، 444 ، 341

يزوج نبا  یفطصملا / فرش 

127 ، 45
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یقهیب نامیالا / بعش 

290

ضایع ءافشلا /

221

عبس نبا  رودّصلاءافش /

222

یسلدنا ءافشلا /

222

یسولآ نیدلا  باهش  معنلا / یلو  مالسالا و  خیش  همجرت  یف  معنلا  یهش 

354

ص

، یشعالا حبص 

471

، نابح نبا  حیحص 

232

، يراخب حیحص /

،197 ، 194 ، 187 ، 181 ، 180 ، 173 ، 170 ، 152 ، 141 ، 133 ، 132 ، 90 ، 89 ، 84 ، 81 ، 79 ، 78 ، 77 ، 76 ، 75 ، 68 ، 54 ، 49 ، 48
،444 ، 410 ، 398 ، 397 ، 396 ، 379 ، 373 ، 371 ، 370 ، 331 ، 287 ، 273 ، 260 ، 250 ، 234 ، 233 ، 230 ، 228 ، 227 ، 206 ، 203

509 ، 506 ، 505 ، 500 ، 466 ، 462 ، 461 ، 458

، يذمرت حیحص /

232
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، یمراد حیحص /

233

، ملسم حیحص /

،417 ، 398 ، 371 ، 370 ، 331 ، 287 ، 261 ، 258 ، 251 ، 242 ، 227 ، 206 ، 203 ، 173 ، 170 ، 152 ، 90 ، 81 ، 80 ، 68 ، 54 ، 51 ، 48
505 ، 464 ، 444 ، 418

، يزوج نبا  هوفصلا / هفص 

511 ، 510 ، 508 ، 469 ، 466

، ینادمه برعلا / هریزج  هفص 

298 ، 262 ، 238 ، 46
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538 ص :

، هریزجلا رقص 

437

، یمثیه رجح  نبا  قعاوص /

222

ط

، یحمج مالس  نب  دمحم  ارعشلا / تاقبط 

328

، يزاریش ءاهقفلا / تاقبطلا 

525

، دعس نبا  يربکلا / تاقبطلا 

،257 ، 256 ، 254 ، 249 ، 247 ، 205 ، 196 ، 194 ، 173 ، 155 ، 133 ، 132 ، 131 ، 127 ، 124 ، 100 ، 84 ، 71 ، 68 ، 54 ، 53 ، 47 ، 45
،390 ، 386 ، 377 ، 374 ، 366 ، 365 ، 364 ، 359 ، 357 ، 352 ، 349 ، 345 ، 340 ، 323 ، 317 ، 316 ، 305 ، 303 ، 288 ، 285 ، 280
،477 ، 474 ، 473 ، 472 ، 471 ، 469 ، 466 ، 464 ، 463 ، 460 ، 459 ، 458 ، 453 ، 448 ، 447 ، 446 ، 419 ، 417 ، 400 ، 398 ، 396
،518 ، 517 ، 516 ، 515 ، 514 ، 513 ، 511 ، 510 ، 509 ، 507 ، 502 ، 500 ، 497 ، 496 ، 494 ، 489 ، 485 ، 483 ، 482 ، 481 ، 480

528 ، 527 ، 519

، يدواد نیرسفملا / تاقبطلا 

148

ع

، یناغفالا دیعس  هسایسلا / هشئاع و 

466

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 577 

http://www.ghaemiyeh.com


، هرورق یفطصم  هیهاز  نینمؤملا / ما  هشئاع 

466

، یبهذ ظفاح  ربغ / نم  ربخ  یف  ربعلا 

108

، یتربج نسح  نب  نمحرلادبع  رابخالاو / مجارتلا  یف  راثآلا  بئاجع 

438

، ینالطسق قیرحلاو / رانلا  یف  قیثوتلا  هورع 

108

، یسلدنا هبردبع  نبا  دیرفلا / دقعلا 

509 ، 507 ، 493 ، 483 ، 481 ، 463 ، 460 ، 341

، یسابع دیمحلادبع  نب  دمحا  راتخملا / هنیدم  یف  رابخالا  هدمع 

405 ، 225

، ینیع يراقلا / هدمع 

505 ، 463 ، 444 ، 400 ، 373 ، 370 ، 307 ، 302 ، 298 ، 198

، دجملا ناونع 

437

، هیوباب نبا  اضرلا / رابخا  نویع 

141

غ

، یفقث میهاربا  قاحسا  وبا  تاراغلا /

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 578 

http://www.ghaemiyeh.com


483

، يرزج نبا  ءارقلا / تاقبط  یف  هیاهنلاهیاغ 

526
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539 ص :

، ینیما ریدغلا /

380 ، 195

ف

، ینالقسع رجح  نبا  يراخبلا / حیحص  حرشب  يرابلا  حتف 

،308 ، 306 ، 305 ، 299 ، 289 ، 283 ، 275 ، 256 ، 255 ، 254 ، 230 ، 229 ، 222 ، 198 ، 197 ، 194 ، 192 ، 187 ، 76 ، 75 ، 54 ، 52
463 ، 456 ، 444 ، 410 ، 400 ، 380 ، 373 ، 369 ، 338 ، 317

، یفوک مثعا  نبا  حوتفلا /

523 ، 521 ، 490

، هیمالسالا تاحوتفلا 

437

، نسجاه هیلیعامسا ، هقرف  یتخبون ، هعیشلا / قرف 

487

، ینیلک یفاکلا / نم  عورف 

462 ، 437 ، 420 ، 272 ، 263 ، 257 ، 224 ، 223 ، 220 ، 219 ، 198 ، 181 ، 180 ، 178 ، 172 ، 52 ، 50

، همهملا لوصف 

448

، ظفاح یلع  هرّونملا / هنیدملا  خیرات  نم  لوصف 

310 ، 292 ، 268 ، 263 ، 120

، نآرقلا لئاضف 
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509

، مالسا ینید  هدیقع  رد  هنیدم  لئاضف 

213

، هعبرالا بهاذملا  یلع  هقفلا 

456

، میدن نبا  تسرهفلا /

525

، یسوط تسرهفلا /

447 ، 299

ق

، يدابآزوریف طیحملا / سوماقلا 

415 ، 339

، یطایمد انب  دمحا  خیش  رشع / هعبرالا  همئالا  تاءارق 

526

، يربط نیدلا  بحم  يرقلا / ما  دصاقل  يرقلا 

275

، برعلا هریزج  بلق 

437

ك

، ریثا نبا  خیراتلا / یف  لماکلا 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 581 

http://www.ghaemiyeh.com


523 ، 511 ، 509 ، 495 ، 494 ، 493 ، 491 ، 490 ، 487 ، 471 ، 458 ، 416 ، 342 ، 68

، یناربط ریبکلا /

170 ، 53 ، 49

، لاجرلا باتک 

299

، هدع رارسألا و  فشک 

251
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540 ص :

، سمشلا در  ثیدح  یف  سبّللا  فشک 

222

، یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هللادبع  وبا  ظفاح  بلاطلا / هیافک 

222

، يدنه یقتم  لامعلا / زنک 

،482 ، 481 ، 478 ، 475 ، 468 ، 466 ، 463 ، 460 ، 445 ، 444 ، 443 ، 363 ، 332 ، 303 ، 255 ، 254 ، 234 ، 232 ، 231 ، 153 ، 82
509 ، 500 ، 491 ، 485 ، 484

، هیردلا بکاوکلا 

506

ل

، یطویس بابللا / بل 

417

، روظنم نبا  برعلا / ناسل 

415 ، 363 ، 339

م

، هرهزوبا هرصع / هتایح ، سنا ، نب  کلام 

525

، کلملا بابرا  عمجم 

149
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، یحیرط نیرحبلا / عمجم 

483 ، 482 ، 396 ، 384 ، 363 ، 298 ، 271 ، 259 ، 253

، یسربط نایبلا / عمجم 

476 ، 468 ، 442 ، 372 ، 330 ، 255 ، 251 ، 220 ، 205 ، 203 ، 202 ، 177 ، 171 ، 71 ، 68 ، 67 ، 53 ، 44

، یمثیه رجح  نبا  دئاوزلا / عمجم 

513 ، 482 ، 481 ، 478 ، 444

، هیمیت نبا  يواتف / هعومجم 

439

، راثد براحم 

470

، ربحملا

471

، مزح نبا  یلحملا /

230

، ءادفلاوبا رشبلا / رابخا  یف  رصتخملا 

444

، هیقف نبا  نادلبلا / باتک  رصتخم 

400 ، 384 ، 378 ، 363 ، 157 ، 91

، ققحم عفان / رصتخم 

437 ، 276
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، يدوهمس ءافولا /) هصالخ   ) افولا ءافو  رصتخم 

381

 ...، یتاعاس و ییحی  دوعس / نب  دمحم  هاگشناد  هرونملا  هنیدملا  تاروصمب  هصاح ، هرشن  ضایرلا ، هعماج  تاطوطخم 

356

، یشایعلا یلع  نب  میهاربا  رضاحلا / یضاملا و  نیب  هنیدملا 

335 ، 319 ، 300 ، 278 ، 251 ، 248

، اشاپ تعفر  میهاربا  نیمرحلا / تآرم 

،240 ، 207 ، 187 ، 150 ، 115 ، 114 ، 60
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541 ص :

452 ، 432 ، 411 ، 401 ، 320 ، 300 ، 382 ، 282 ، 251

، اشاپ يربص  بویا  هنیدم / تآرم 

150 ، 116 ، 115

، یعفای نانجلا / هآرم 

507 ، 502 ، 501 ، 500 ، 481 ، 470 ، 463 ، 458 ، 457 ، 352

، یعفای نامزلا / هآرم 

487 ، 84

، یسلجم لوقعلا / هآرم 

437

، يدوعسم رهاوجلا / نیداعمو  بهذلا  جورم 

523 ، 509 ، 495 ، 494 ، 491 ، 444 ، 421 ، 254 ، 64

، مکاح كردتسملا /

،490 ، 486 ، 481 ، 475 ، 474 ، 473 ، 472 ، 470 ، 469 ، 468 ، 467 ، 466 ، 465 ، 463 ، 458 ، 442 ، 435 ، 316 ، 275 ، 190 ، 84
494

، لبنح نب  دمحا  دنسم /

،443 ، 419 ، 323 ، 308 ، 303 ، 290 ، 287 ، 286 ، 284 ، 260 ، 244 ، 233 ، 227 ، 219 ، 194 ، 192 ، 191 ، 173 ، 152 ، 84 ، 54 ، 53
512 ، 507 ، 506 ، 500 ، 485 ، 482 ، 466 ، 464 ، 463 ، 460 ، 457 ، 445 ، 444

، يدیمح دنسملا /

261

، یسلایط دنسم /
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141 ، 54

، يومح توقای  اقعص / قرتفملاو  اعضو  كرتشملا 

377

، يواحط راثآلا / لکشم 

509 ، 221

، كروف نبا  ثیدحلا / لکشم 

505

، يواحط ثیدحلا / لکشم 

221

، دوعس دمحم  همجرت  ناوج / دراودا  رشع / عساتلا  نرقلا  یف  رصم 

438

، يرونید هبیتق  نبا  فراعملا /

512 ، 509 ، 507 ، 488 ، 487 ، 454 ، 430 ، 416 ، 399 ، 378 ، 354 ، 347 ، 339 ، 265 ، 254 ، 106

، رابخألا یناعم 

142

، ربتعملا

437

، يومح توقای  نادلبلا / مجعم 

522 ، 510 ، 501 ، 480 ، 377 ، 369 ، 338 ، 303 ، 302 ، 298 ، 270 ، 237 ، 210 ، 108 ، 99 ، 45

، رساجلا دمح  دالبلل / یفارغجلا  مجعملا 
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264
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542 ص :

، ینابزرم ارعشلا / مجعم 

453

، يرکبلا مجعتسا / ام  مجعم 

416 ، 415 ، 410 ، 400 ، 387 ، 374 ، 370 ، 363 ، 309 ، 277 ، 271 ، 258 ، 238 ، 68

، یناهفصا بغار  نآرقلا / ظافلا  تادرفم  مجعم 

501 ، 330 ، 170

، سراف نبا  هغللا / سییاقم  مجعم 

408

، يدقاو يزاغم /

494 ، 484 ، 333 ، 332 ، 213

، يدابآزوریف هباط / ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا 

،407 ، 404 ، 400 ، 391 ، 387 ، 381 ، 377 ، 373 ، 370 ، 367 ، 364 ، 346 ، 325 ، 298 ، 280 ، 270 ، 258 ، 210 ، 72 ، 65 ، 49 ، 46
501 ، 496 ، 416 ، 415

، ینیبرش بیطخ  جاتحملا / ینغم 

436 ، 435

، یناهفصا جرفلاوبا  نییبلاطلا / لتاقم 

527 ، 523 ، 487 ، 486 ، 484 ، 446

، یناحیرلا نیما  یناحیرلا / كولم 

488
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، یتالحم نیدلا  ردص  جح / کسانم 

19

، یبرح قاحسا  وبا  هریزجلا / ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و 

،359 ، 342 ، 309 ، 280 ، 277 ، 266 ، 259 ، 244 ، 239 ، 211 ، 206 ، 144 ، 127 ، 105 ، 104 ، 102 ، 100 ، 91 ، 86 ، 84 ، 72 ، 65
496 ، 400 ، 380

، بوشآ رهش  نبا  بقانملا /

506 ، 487 ، 448 ، 447 ، 445 ، 299 ، 173 ، 152 ، 141

، یمزراوخ بقانم /

469 ، 194

، ینورزاک ریس  یسراف  همجرت  یبنلا ، دولوم  یقتنملا /

220 ، 205 ، 80

، یمق سابع  خیش  لامآلا / یهتنم 

482

، یلح همالع  بهذملا / قیقحت  یف  بلطملا  یهتنم 

437

، یلعوبا لاقملا / یهتنم 

299

، قودص خیش  هیقفلا / هرضحی  نم ال 

420 ، 203

، يوون ملسم / حیحص  حرش  یف  جاهنملا 
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51

، هیندللا بهاوملا 

471

، لابرغ قیفش  دمحم  هرسیملا / هیبرعلا  هعوسوملا 

354

، سنا نب  کلام  أطوملا /

،372 ، 243 ، 213 ، 156 ، 141 ، 133 ، 54
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543 ص :

524 ، 419 ، 396

، یئابطابط نیسح  دمحم  نآرقلا / ریسفت  یف  نازیملا 

202

ن

، يدرب يرغت  نبا  هرهازلا / موجنلا 

525 ، 148

، یفوتسم هَّللا  دمح  بولقلا / ههزن 

149 ، 108

، یجنزرب رفعج  نیرخالاو / نیلوالا  دیس  دجسم  یف  نیرظانلا  ههزن 

174 ، 112

، روابماز همان / بسن 

325

، یعاقب نیما  ناهرب  روسلاو / تایآلا  بسانت  یف  رردلا  مظن 

443

، ریثا نبا  هیاهّنلا /

399 ، 369 ، 363 ، 321 ، 270 ، 237 ، 181

، یسوط خیش  هیاهنلا /

437

، يریون برإلا / هیاهن 
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477 ، 474 ، 469 ، 466 ، 396 ، 317 ، 155 ، 77 ، 67 ، 56

، حلاصلا یحبص  مامتها ، هغالبلا / جهن 

483 ، 469

، یناکوش راطوألا / لین 

230

و

، یسیلفت لضفلاوبا  نآرق / هوجو 

331 ، 44

، ورسخ رصان  نید / هجو 

488

، یلماع رح  هعیشلا / لئاسو 

272

، یسوم نب  یلع  هرونملا / هنیدملا  فصو 

،497 ، 480 ، 451 ، 429 ، 401 ، 388 ، 382 ، 355 ، 326 ، 292 ، 281 ، 278 ، 268 ، 262 ، 251 ، 248 ، 245 ، 240 ، 235 ، 214 ، 115
528 ، 498

، هبّیطلا هنیدملا  فصو 

422

، یناسملت سدقملا / تیبو  هنیدملاو  هکم  فصو 

277 ، 58

، يدوهمس یفطصملا / هرضحل  بجی  امب  ءافولا 
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446 ، 235 ، 230 ، 108

، يدوهمس یفطصملا / راد  رابخاب  افولا  ءافو 

،248 ، 247 ، 245 ، 238 ، 220 ، 193 ، 188 ، 180 ، 178 ، 156 ، 145 ، 144 ، 127 ، 100 ، 97 ، 94 ، 93 ، 79 ، 66 ، 59 ، 49 ، 48 ، 37
،342 ، 332 ، 325 ، 318 ، 310 ، 309 ، 308 ، 306 ، 299 ، 292 ، 290 ، 289 ، 283 ، 281 ، 277 ، 267 ، 264 ، 263 ، 262 ، 258 ، 249

،345
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544 ص :

،505 ، 496 ، 491 ، 481 ، 480 ، 479 ، 472 ، 470 ، 450 ، 445 ، 425 ، 424 ، 410 ، 408 ، 399 ، 391 ، 374 ، 359 ، 358 ، 353 ، 349
512 ، 510 ، 508

، ناکلخ نبا  نایعألا / تایفو 

525 ، 353

ه

، یناتسهق قحلاوبا  اندیس / اباب  باب  تفه 

488
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مود دلج 

راتفگشیپ

هراشا

1 ص :
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: مدیسر هبوت  هروس  زا  مهدزیس  هیآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تاوزغ  هرابرد  شهوژپ  ماگنه  شیپ ، لاس  جنپ  تسیب و 

جورخ مدوـب ، هدـناوخ  يزاـغم  ِخـیرات  هریـس و  عباـنم  رد  هچ  ره  ناـمز  نآ  اـت  اریز  مدرک ! بّجعت   (1) ٍهَّرَم .....  َلَّوَأ  ْمُکُؤَدــَب  ْمُـه  َو 
.دوب هدش  ردب  هعقاو  بجوم  ردب ، يوس  هب  ناناملسم 

: مدناوخ ءاسن  هروس  زا  دون  هیآ  رد  نوچ  و 

مالک قایس  رد  هچ  ره  هک  مدش ؛ ّریحتم  رتشیب  .اًلِیبَس (2)  ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  ْمُکُوِلتاُقی و  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَـف 
هعومجم نیا  رد  دوب و  نانآ  نانامیپ  مه  ِلاتق  نایدوهی و  هیلع  ناناملسم  داهج  ناکرـشم و  اب  ربمایپ  برح  مدوب ، هتفای  ناسیون  يزاغم 

: نامرف يارجا  رد  هک  یناراوس  مدوب ؛ ور  هب  ور  تسد » هب  ریشمش   » نایزاغ اب  يزاغم ، بتک  زا 

ناملسم روز  هب  ار  یمدرم  ات  دنتشک  یم  دنتخات و  یم  ٌهَْنِتف (3)  َنوُکَتَال  یَّتَح  ْمُهُوِلتاَقَو 
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.دنناشوپ لمع  هماج  ِهَّلل (1)  ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  فده  هب  دننک و 

تادنتـسم نآرق ، هب  هجّوت  یب  ناخّروم  ناـسیون و  يزاـغم  اـی  ممهف ؛ یمن  ار  خـیرات  نآرق و  نیب  ضراـعت  نم  اـی  متفگ  دوخ  هب  سپ 
.دنا هدنامهف  دب  ار  یخیرات 

ریز مدرک ، لدـج  ثحب و  وگتفگ و  هچ  ره  .متفاین  اّمعم  ّلح  هب  هر  مدـیتلغ ، مدـیخرچ و  هچ  ره  .مدـش  رو  هطوغ  اه  باـتک  هوبنا  رد 
نامکاح و روج  ِتردـق  بوعرم  نآرق و  هب  هّجوت  یب  ار  مومع  .متفاین  یناکت  لاجم  یخیرات ، هدـشن  لیلحت  كرادـم  زا  يرابنا  فرب 

شهوژپ ره  رـس  رب  یعناـم  نید  هیلع » هل و   » ِبّصعت يور ، ره  هب  .مدـید  ناقرـشتسم  قارطمطرپ  تباـتک  ناـیماع و  ذـخأم  یب  ترهش 
.دوب دازآ  هنادنمدرخ و 

تایـضتقم اب  ار  نآ  مهد و  رارق  یـسررب  دروم  لحم ، رد  ار  عیاقو  یخیرات  تادنتـسم  ات  متفر  برعلاهریزج  هب  هدرک ، عمج  ار  قاروا 
.مهد قیبطت  زاجح  ییایفارغج 

، مدوب هتفای  یخیرات  ییایفارغج و  عبانم  رد  هک  یناشن  ره  رب  نیبرود  هشقن و  باتک و  اـب  مدـیتلغ ؛ شهر  كاـخ  رد  اـه ، هاـم  اـهزور ،
یماش و يرـصم و  یناتـسربط و  ناخّروم  ناقّقحم و  یخیرات  تادنتـسم  ات  متـسیرگن ؛ مدـناوخ و  مدیـسرپ و  مداتـسیا و  مدرک ؛ رفس 
، اه ّتیعقوم  سمل  هقطنم و  رد  روضح  اب  ار  اه  نآ  يدـنب و  هقبط  یناکم ، یناـمز و  ظاـحل  هب  ار  یبرغم و ...  يدادـغب و  ییاراـخب و 

.منک شیالاپ  لیلحت و  كرد و 

.متشگزاب نطو  هب  هدراذگ ، شود  رب  مداهن ؛ هدید  رب  مدیشک ؛ هنیس  رب  متفای ، مدید و  مدناوخ و  قشع  يوک  نآ  رد  هچنآ 

ملق ناریا ، اب  قارع  گنج  لاس  تشه  لوط  رد  هن  .مدرک  عمج  ار  هدنکارپ  قاروا  قشع ، لقع و  يوک  ود  نایم  رد  ات  تشذگ  اه  لاس 
نیا مه  مدـید ، شتیانع  ار  ربص  نآ  مه  .مدـیزرو  یّللعت  ییاهن  نیودـت  میظنت و  رد  برغ ، تبرُغ  ياه  لاـس  رد  هن  مداـهن و  نیمز  رب 

.نآ ناغّلبم  ار  درد 

ای گنج  لادـج و  يادـص  زا  یبضغ  چـیه  یب  نآ ، ناغّلبم  ناسّردـم و  فلـس و  ناقّقحم  هب  يداقتعا  ای  یقیالع  هب  ییاکّتا  چـیه  یب 
، ناملسمریغ ناسانشرواخ  ناغّلبم و  ءاقلا 
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رکف و هناخ و  باتک و  يوک و  ره  هب  قلخ ، يداش  مغ و  زا  اـی  سک  زا  يراـظتنا  قوذ و  اـی  اـه  هناـسر  يوهاـیه  هب  یهّجوت  چـیه  یب 
؟ تسارچ ای  تساجک و  زا  تسیک و  زا  مرگنب  هک  نآ  یب  ار  یتسار  مبایب ؛ ار  یتسار  ات  مداهن  يور  ینخس 

ازغ

.گنج دربن و  راکیپ ، رازراک ، لداعم  تسا ؛ ندرک » نمشد  دصق   » يانعم هب  تغل  رد 

«. ودعلا هبراحم  یلإ  جورخلا  : » تسا هتفگ  بغار 

.دراد يا  هدرتسگ  جاور  ینید ، عبانم  رد  هوزغ  يزاغم و  تاوزغ و  ازغ و  ياه  هژاو 

یم ولج  هچ  ره  .مهد  رارق  یسررب  دروم  ار  یخیرات  كرادم  نآ ، ياه  هداوناخ  مه  هژاو و  نیا  یظفل  ینعم  ریثأت  تحت  مدرک  شالت 
لولدم مهف  رد  هک  دوب  نیا  نم  نیتسخن  نامگ  .مدرک  یم  ساسحا  یقیمع  فاکش  نآ  یخیرات  لولدم  هژاو و  نیا  موهفم  نیب  متفر ،
هیجوت ءاحنا  زا  يوحن  هب  ار  قیمع  فاکـش  نیا  ات  مدومن  اه  یعـس  عیاقو  ریـسفت  لیلحت و  رد  هناقداص  .ما  هدـش  ینادرگرـس  راچد  اه 

نیا زا  ارم  دوبن  رداق  ناملـسمریغ  ناملـسم و  ناقّقحم  راتفگ  اهدـص  مدـش و  یمن  یـضار  دوخ  قّمعت  یـسررب و  جـیاتن  زا  یلو  منک ؛
راـنک رد  يزور  هک  نآ  اـت  مدرک ؛ یم  کـش  یخیراـت  تادنتـسم  هـب  رتـشیب  مـتفر ، یم  وـلج  هـچ  ره  .دـشکب  نوریب  قـیمع  فاـکش 

.درب ورف  دوخ  رد  ار  مدوجو  ازغ »  » موهفم رد  کش  زا  یگنر  مک  هیاس  ردب ، هقطنم  ياهرازنش 

!؟ مهد رارق  کش  دروم  ار  ازغ  روهشم  یمسر و  فیرعت  یخیرات ، تادنتسم  رد  کش  ياج  هب  دیابن  ایآ  متفگ  دوخ  هب 

منک وجتـسج  یبّصعت  چیه  یب  هاگنآ  مهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  يریگرد  عیاقو  تابجوم  هک  مداهن  نآ  رب  ار  شهوژپ  يانبم  سپ 
؛ مروآ رظن  رد  ار  نآ  یخیرات  موهفم  ای  دنک ؛ تقباطم  نآ  خـیرات  مّلـسم  ياه  لولدـم  اب  ات  منیزگرب  ازغ  ياج  هب  ار  رگید  يا  هژاو  ات 

.موش اهر  قیمع  فاکش  رد  ینادرگرس  زا  شور ، نیا  ذاّختا  اب  دیاش 

تب هیلع  ار  یمجاهت  حرط  ربمایپ  دنک  تباث  هک  متفاین  يدنـس  یلو  مدرک ؛ اه  شهوژپ  دیـسر ، مرظن  هب  هک  اجره  دحا و  رد  ردـب ، رد 
: متفگ دوخ  هب  سپ  .تسا  هدید  كرادت  ناتسرپ 
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مجاـهت كرادـت و  زا  یموـهفم  دـحا ، هوزغ  ردـب و  هوزغ  ناوـنع  تحت  ارچ  تسا ، هشقاـنم  لـباقریغ  مّلـسم و  يا  هجیتـن  نـینچ  رگا  »
ناهنپ هنیدـم  مارآ  هیاس  رد  ار  شیرق  تسد  هب  ریـشمش  ناراوخنوخ  يادـص  هتـساوخان ، ای  هتـسناد  و  مینک ؟ اقلا  ار  راصنا  نارجاهم و 

؟ مینک یفّرعم  تسد » هب  ریشمش   » ِنید ار  مالسا  نایّکم ، متس  زا  هدنامزاب  قمر  نیرخآ  اب  مه  نآ  ناسنا ، دنچ  عافد  رب  دیکأت  اب  مینک و 

يارب هژاو  نیا  باختنا  رد  خیرات  هریـس و  ِنیتسخن  ِناقّقحم  ایآ  تسا و  ینعم  هچ  هب  ازغ »  » منیبب ات  مداهن ؛ دوخ  ربارب  رد  ار  نآرق  سپ 
هژاو يوغل  موهفم  نآ ، ینآرق  عوضوم  هب  هّجوت  نودب  ای  دنا ؟ هدومیپ  یباوص  هار  تایآ ، لوزن  نأش  قایـس و  هب  هّجوت  اب  اهدربن ، نایب 

؟ دنا هدرک  اقلا  اه  ّتلم  خیرات  نارگید و  امش و  ام ، خیرات  نم و  هب  برع  لیابق  ینابز  ّتینهذ  رد  ار 

؛ دوبن یناشن  ینعم  ره  هب  هژاو  نیا  زا  مدرک ، وجتسج  فئاط  نینح و  هّکم و  عیـسیرم ، ربیخ و  ردب و  هعقاو  هب  طوبرم  تایآ  رد  هچ  ره 
! دندش جراخ  هنیدم  زا  هک  دندوب  هنیدم  ناناملسم  نیا  خیرات ، رهاظ  بسح  رب  هک  نآ  اب 

نآ مدرم  هنیدم و  رهـش  هب  هک  دندوب  تسد  هب  ریـشمش  ِناتـسرپ  تب  نیا  هعقاو ، ود  ره  رد  .مدرک  لّمأت  قدنخ  دحا و  هعقاو  تایآ  رد 
تب تسد  هب  ناتـسرپاتکی  راتـشک  دـحا و  هعقاو  زیگنا  مغ  ناـیاپ  رد  یلو  دوـبن ؛ یناـشن  هژاو  نـیا  زا  قدـنخ  رد  .دـندوب  هدرب  موـجه 

: تسا هدمآ  هیآ  نیا  رد  مه  نآ  راب و  کی  ناتسرپ ،

اُوِلُتق اَمَو  اُوتاَم  اَم  اَنَدـْنِع  اُوناَک  َْول  ًيّزُغ  اُوناَک  ْوَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اُوبَرَـض  اَذِإ  ْمِِهناَوْخِِإل  اُولاَقَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَتَال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
دنا هتشون  همه  .مدرک  هعجارم  یمالسا  ملاع  رد  دیدج  میدق و  گرزب  نارّسفم  هدش  پاچ  ریسافت  همه  هب  هیآ  نیا  مهف  يارب   (1) .... 

مینامب و هنیدم  رد  ایآ  هک  تخادرپ  تروشم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیدـم ، هب  بّصعتم  ناتـسرپ  تب  هلمح  ربخ  راشتنا  زا  لبق 
دوخ و تایح  تفرعم و  نامیا و  زا 

156 نارمع : لآ  - 1
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؟ مینک دس  هنیدم  هب  ار  نانمشد  موجه  هتفر ، رهش  زا  جراخ  هب  ای  مینک ؛ عافد  نامیاه  هداوناخ 

.میور نوریب  دنداد  رظن  يرگید  عمج  مینامب و  دنتفگ : یعمج 

يرایمه زا  هک  هنیدـم  نارفاک  دنتـشگزاب ، هنیدـم  هب  ناگدـنامزاب  نوچ  اه ، یـشیرق  طّسوت  ناـحلاص  زا  يریثک  عمج  راتـشک  زا  سپ 
تـشونرس نیا  هب  دیدوب ، هدنام  رگا  دیدش ؟ جراخ  هنیدم  زا  ارچ  هک  دندرک  شنزرـس  ار  هنیدـم  لها  دـندرک ، یلاخ  هناش  ناناملـسم 

: ساسا نیا  رب  دیدش ! یمن  راچد 

: تسا هتفگ  ًاحیرص  نآرق  هچنانچ  هدوب ، يا  هلیبق  میهافم  رد  روصحم  ناشنابز  هک  دندرب  راک  هب  ییاه  برَع  ار  ازغ  هژاو  ًالّوا 

، ... دیتفر یمن  نوریب  ازغ »  » هب رگا  دنتفگ  دندیزرو و  رفک  هک  دیشابن  یناسک  دننام  امش 

هللا یلـص  ربمایپ  دربن  يارب  ار  نآ  نآرق  يادخ  ای  مالـسا  هک  تسین  يا  هملک  نتفر )» گنج  دـصق  هب   » يانعم هب  « ) ازغ  » هژاو هجیتن  رد 
.دشاب هدیزگرب  بّصعتم  نازوت  هنیک  اب  شباحصا  هلآ و  هیلع و 

لالدتـسا هب  هیآ  هّجوت  مینک  ضرف  مه  رگا  .هنیدم  نانمؤم  نایب  هن  تسا و  هدمآ  برثی  لیابق  رد  هدنکارپ  ِنارفاک  نخـس  رد  هژاو  نیا 
؟ تسیچ نآ  لولدم  .میروآ  رظن  رد  ار  نآ  لولدم  دیاب  اهنآ ، طلغ  ریبعت  هن  هدوب و  نارفاک  طلغ 

دندش و رو  هلمح  هنیدم  هب  حالـس  بّصعت و  رورغ و  اب  رتمولیک  دـصراهچ  دودـح  ّیط  اب  هک  دـندوب  اه  یـشیرق  نیا  دـحا ، هعقاو  رد 
يرگید هار  شیوخ  هداوناـخ  یگدـنز و  ناـج و  زا  عاـفد  دوخ و  يدـیحوت  ناـمیا  هنادازآ  ِباـختنا  زا  تنایـص  زج  هنیدـم  ناـحلاص 

اه و یـشیرق  هنازوت  هنیک  مجاهت  ربارب  رد  ریذـپان  بانتجا  عاـفد  هکلب  .دوبن  ندرک  گـنج  ناناملـسم ، دـصق  لـمع و  ینعی  .دنتـشادن 
.تسا هدوب  نوخ  نابلاط 

ناناملـسم ییوج  هزیتس  رد  هن  هنیدـم و  رد  یتسرپ  تب  ّتیمکاح  ياـیحا  ماـقتنا و  يارب  هدوب ؛ شیرق  مجاـهت  ریـشمش  هعقاو ، عوضوم 
.ریشمش روز و  هلیسو  هب  نید  دربشیپ  يارب  هنیدم 

ندـیگنج مجاهت و  نآ ، دروم  هن  تسا و  ینآرق  حلطـصُم  باختنا و  کی  هن  ازغ  نآ ، لولدـم  ظاـحل  هب  مه  ازغ و  هژاو  راـبتعا  هب  مه 
ناملسم نایوج  گنج  خیرات ، لوط  رد  هک  تسا ؛
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! دننک یفرعم  ریشمش  نید  ار  مالسا  يزاغم ، ازغ و  هژاو  هیاس  رد  اه  ّتلم  مدرم و  دنوش  ثعاب  دنناوخب و  نایزاغ »  » ار دوخ 

نایوج گنج  رب  مکاح  يوخ  ّتینهذ و  زا  یـشان  تاوزغ  يزاغم و  ناونع  تحت  يراثآ  فیلأت  شرتسگ  ياـه  هزیگنا  نیرت  مهم  اـیآ 
؟ تسا هدوبن  يوفص و ...  یمطاف و  یقوجلس و  ینامثع و  يروطارپما  یبرع و  تفالخ  شرتسگ  رد  سرف  كرت و  برع و 

دوخ تردق  فّرصت و  تراغ و  راتشک و  رب  ات  دندوبن  مالـسا » ریـشمش   » نوچ يریبعت  دنمزاین  ییاه  ّتیمکاح  نینچ  ِنانزریـشمش  ایآ 
.تسا هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  ییاهریبعت  نینچ  تادنتسم  رضاح  باتک  دنشک ؟ مالسا  راگن  شقن و 

برح

رد هچ  ره  .تسا  هدیزگرب  ار  برح  هژاو  ازغ ، ياج  هب  نآرق  دیاش  متفگ  .متفر  یـسراف  نابز  رد  گنج  لداعم  برح ، هژاو  غارـس  هب 
نارّـسفم ای  نآرق  هک  متفاین  ار  يدروم  مدرک ، ّربدت  نآرق  رد  برح و ...  نوبراحی ، براح ، ياه  تروص  هب  هژاو  نیا  دّدعتم  لاکـشا 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  برح  هب  تسا و  طوبرم  قدـنخ و ...  دـحا و  ردـب و  عیاقو  هب  هک  دـنهد  ناشن  یتایآ ، نینچ  لـیذ  نآرق 
نابّـصعتم و شالت  دـصق و  روظنم ، هدـش ، يدای  هژاو  نیا  زا  اج  ره  سکعرب  .دوش  یم  قالطا  ناـنمؤم و ...  برح  اـی  مالـسا ، برح 

دای َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َبَراَح  ریبعت  اب  رارـض  ِدجـسم  ناگدنزاس  لمع  زا  هبوت ، هروس  هیآ 107  رد  لاثم  يارب  .تسا  ناتـسرپ  تب  نارفاک و 
باطخ هرقب  هروس  هیآ 279  ای  دراد و  هراـشا  َهَّللا  َنُوبِراَُـحی  هک  یناـسک  يورخا  يازج  هب  هدـئام ، هروس  هیآ 33  رد  ای  تسا و  هدـش 

.ِبْرَْحلا ِیف  ْمُهَّنَفَْقثَت  اَّمِإَف  دراد ؛ تراشا  دوهی  نایوج  گنج  شالت  هب  هک  ِِهلوُسَر (1)  ِهَّللا َو  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَـف  هدومرف :
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب   (2)

دینک يراک  يدش ...  وربور  يدربن  رد  دننکش ، یم  ار  دوخ  حلص  نامیپ  هک  یناسک  اب  رگا 

279 هرقب : - 1
57 لافنا : - 2
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نانآ گنج  هب  رگا  هک  نیا  هن  دنوش ؛ فرصنم  قح  هملک  لاطبا  ناناملـسم و  راتـشک  رب  ینبم  دوخ  دصق  زا  نانآ  رـس  تشپ  تارفن  ات 
هک دینادب  دیاب  هکلب  دـیزیخرب ! نانآ  اب  زیتس  هب  دـینک و  یمارتحا  یب  ناشدـهع  هب  حلـص ، دـهع  نتـشاد  اب  هک  تسا  هدومرفن  .یتفر و 

ربارب رد  هدرک  توعد  ار  ناناملسم  هک  دّمحم  هروس  هیآ 4  رد  .ِدوُقُْعلِاب (1)  اُوفْوأ  دناد ؛ یم  فّظوم  دوقع  تیاعر  هب  ار  امش  دنوادخ 
اهَرازْوَأ ُبْرَْحلا  َعَضَت  یَّتَح  دزیخرب : نایم  زا  گنج  رازفاًاساسا  ات  دننک  يراک  تمواقم و  شیرق ، بصعتم  نایوج  گنج  ياه  شالت 

سکع اهنت  تسین و  راّفک  اب  ناناملسم  برح  ای  برح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دصق  زا  یناشن  اه ، هیآ  نیا  مامت  رد  .َِکلذ (2) 
.تسا هنیدم  مدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیلع  اه  یشیرق  برح  ربارب  رد  لمعلا 

يرما ناونع  هب  عافد - يارب  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياـه  شـالت  فّرعم  نوچ  ازغ ، اـی  برح  هژاو  ود  ره  نیا  رباـنب 
.تسا هتفرگن  رارق  نآرق  حیرصت  دروم  تسین ، ریذپان - بانتجا 

.یمجاهت هبنج  يرگید  یعافد و  هبنج  یکی  دنراد ؛ زییمت  لباقریغ  يوس  ود  هژاو ، ود  ره  هک  هدوب  نیا  نآ  مهم  ّتلع  دیاش 

رد تسا ؟ هدرک  نایب  يا  هژاو  هچ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعافد  ياه  شالت  عیاقو ، حرـش  رد  نآرق  منیبب  ات  متـسشن  لّمأت  هب 
: مدیسر داهِج  ناگژاو  هب  وجتسج  نیا  ریسم 

داهج

هتفای هتفهن  دعب  هس  رد  ار  نآ  ینآرق  موهفم  بغار  .دنک  یمن  یعادت  ار  لتق  ریشمش و  گنج و  ًافرـص  ازغ ، فالخ  رب  تغل  رد  داهج 
: تسا

َو دننام : رهاّظلا » ّودعلاهدهاجمو  سفّنلاهدـهاجم  - » .ِهَّللا (3) ِلِیبَس  ِیف  ْمُکِـسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج  دـننام َو  ناطیَّشلا » هدـهاُجم  - »
.ِهِداهِج (4) َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج 

1 هدئام : - 1
4 دمحم : - 2
40 هبوت : - 3
78 جح : - 4
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: هدش نایب  هجو  هس  رب  نآرق  رد  هک  تسا  یموهفم  داهج ، رگید  ریبعت  هب 

َنیِذَّلا َو  میناوخ : یم  هچنانچ  راتفگ  هب  ندرک  داـهج  .َنیِِقفانُْملا (1) - َراَّفُْکلا َو  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  دـننام : راتفگ ؛ هب  ندرک  داهج  - 
: ینعی  (2) انِیف ؛...  اوُدَهاج 

«. انل اولمِع  »

: نوچمه نارگمتس  ناملاظ و  هلمح  ربارب  رد  عافد  ینعم  هب  داهج  و  - 

ینعی  ) .دوـخ سفن  هن  ادـخ و  يارب  مه  نآ  نازواـجتم ، ربارب  رد  ناـمواقم  ینعی  .ْمِهِـسُْفنَأ (3)  ْمِِهلاْومَِأب َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاجُْملا 
( .يزوت نیک  يزودنا و  لام  یبلط و  تسایر  هزیگنازا  غراف 

: دسیون یم  ًاحیرص  تسا و  هتسناد  هّقشملا  لّمحت  ِهَقاّطلا و  لذبب  سفنلا  ذْخا  ار  داهتجا »  » ُهَّقشَملا و ُهَقاطلا و  ار  دهج » ، » بغار

.دنک رهاظ  حالس  نتشادرب  اب  ار  دوخ  نیک  هک  ینمشد  ربارب  رد  ینعی  تسا ؛ هتفهن  ّودَعلا » هعفادم  «، » هدهاجملا  » موهفم رد 

هک دوش  یم  هدهاشم  ینآرق  تایآ  رد  نودهاجملا  داهِج ، دهاجی ، نودهاجت ، اودـهاج ، دـهاج ، فلتخم : ياه  تروص  رد  هژاو  نیا 
تفلاخم يارب  شالت  زا  یموهفم  هدنریگربرد  وا و  هعماج  هّجوتم  مه  تسوا و  تسار  راتفگ  دهاجم و  ِدرف  يوکین  رادرک  هّجوتم  مه 

متـس و ربارب  رد  عافد  ات  دوخ  توهـش  صرح و  ربارب  رد  عافد  لماش  زین  .تسا  نارگید  سفن  ياوه  حالـصا  اـت  دوخ  سفن  ياوه  اـب 
.دوش یم  نارگید  بّصعت  لهج و 

ینـالقع و لاـمک  يوس  هب  ناـسنا  ریـس  بجوم  مه  هک  تسا  یگنهرف  ریبعت  کـی  تسین و  یماـظن  یموهفم  هجو  چـیه  هب  هجیتـن  رد 
.رگمتس نالهاج  زا  هعماج  درف و  قوقح  ظفح  لماع  مه  تسا و  يونعم 

73 هبوت : - 1
69 توبکنع : - 2

95 ءاسن : - 3
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هتفهن ّتیمکاح  هطلـس  شرتسگ  تردـق و  لاـمعا  يارب  شـالت  زواـجت و  موهفم  يور  چـیه  هب  مدرک ، لـّمأت  نآرق  تاـیآ  رد  هچ  ره 
نیِد (1). َِیل  ْمُکنید َو  ْمَُکل  دیوگ : یم  یتقو  .تسین 

.دـنروآ يور  عازنو  ترفنو  مشخ  زا  زیهرپ  يراد و  نتـشیوخ  هب  ناکرـشم ، رازآ  لابقرد  ات  تسا ؛ سفن  اب  داهج  هب  ناملـسم  توعد 
َنوُدبْعَت ام  ُُدبْعا  دیواج ال  هشیمه  لصا  هنالهاج ، هنابّصعتم و  اه ، یشیرق  یتقو  یلو   (2) َنُولوُقَی َو ....  ام  یلَع  ِْربْصاَو  ربمایپ : يا  سپ 

رازآ هداهن و  ورف  ار  اه  تب  شتسرپ  فرِص  دنوش ، اریذپ  ار  نیِد  َِیل  ْمُکنید َو  ْمَُکل  شزرااب  لصا  دنتـساوخن  دندرکن و  لّمحت  ار   (3)
هللا یلص  ربمایپ  باحـصا  راتـشک  دیدهت و  بیقعت و  هب  دنتفرگ و  شیپ  ار  هنابّـصعتم  جییهت  کیرحت و  لیابق و  ندرک  عمج  متـس و  و 
متـس دنریگ و  یم  رارق  هلمح  دروم  هک  یناسک  اب  داهج  دـش ؛ نایامن  داهج  هژاو  رد  عورـشم  عافد  ّقح  دندیـشخب ، تّدـش  هلآ  هیلع و 
عافد موهفم  هک  درادن  دوجو  نآرق  رد  یحیرصت  چیه  .دنوش (4) و  یم  هدنار  نوریب  ناشیاهرهش  اه و  هناخ  زا  قحان  هب  دنشک و  یم 

شریذـپ هب  مدرم  ندرک  راداو  یبلط و  هعـسوت  ینعم  هب  داـهج  مکح  هعـسوت  نآ ، یـضتقم  اـت  دـهد  هعـسوت  دـح  نآ  اـت  داـهج  رد  ار 
روز لهج و  ماظن  نابّصعتم  رازآ  ّتیذا و  لابق  رد  يراد  نتشیوخ  ییابیکش و  هدمآ ، نآرق  رد  هچ  ره  سکعرب  دشاب ؛ مالسا  يرابجا 

هظعوم هنامیکح و  هنافراع و  توعد  يارب  هعماج  درف و  يروبـص  اـب  تسرد  لـمع  رکف و  ملع ، يدـنمدرخ ، هب  توعد  سپـس  .تسا 
.دنتسه عافد  هب  زاجم  ناناملسم  هاگنآ  دنتخادرپ ، مجاهت  هب  لهج  روز و  نابّصعتم  یلهاست ، حماست و  نینچ  لابق  رد  رگا  هّتبلا  .وکین 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هریـس  رد  نآ  یخیرات  ياه  لولدـم  زین  داهج و  تایآ  همه  نومـضم  اـب  هنادـنمدرخ  عاـفد  موهفم 
دوجو دوش ،» زیهرپ  ییافج  ملظ و  يّدعت و  ره  زا   » داهج رد  هک  طرش  نیا  نازیملا ، رّسفُم  ریبعت  هب  اه  هیآ  نیا  مامت  رد  .دراد  تقباطم 
هنیدم رد  ار  نآ  یخیرات  تادنتـسم  هک  يا  هجیتن  تسا ؛ حلـص  يارب  یـشالت  عافد و  داهج ، تسین ، راک  رد  ملظ  يّدـعت و  رگا  .دراد 

.میا هدرک  حرطم  یسانش 

6 نورفاک : - 1
10 لّمّزم : - 2

2 نورفاک : - 3
40 جح : - 4

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 612 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_17_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_17_4
http://www.ghaemiyeh.com


18 ص :

دـهج و یلو  تسین ، نآرق  رد  ازغ  برح و  هچ  رگا  متفگ : دوخ  هب  .دـش  داجیا  منهذ  رد  يداـقتنا  مه  زاـب  هجیتن ، نیا  هب  لـین  زا  سپ 
مـضارتعا اـیآ  منیبب  اـت  مدوشگ  ار  نآرق  .تسا  هدرک  قیوشت  بیغرت و  لاـتق  هب  ار  ناناملـسم  نآرق ، لاـح  ره  هب  دراد و  دوجو  داـهج 

؟ تسا تسرد 

رد تروص و  هب 71  هژاو  نیا  زا  .مدـش  انـشآ  تسا ، هتفر  راک  هب  لتق  هژاو  نآ  رد  هک  اـه  هیآ  یماـمت  اـب  متـسشن و  نآرق  هعلاـطم  هب 
 ... مهولتاق و لتاقی ، نوچ  یتاّقتشم  لاثم  يارب  تسا ؛ هدش  دای  هیآ  دودح 170 

ههبـش داجیا  دـنتفا و  ساره  هب  ناملـسمریغ  ناقّقحم  هک  هدـش  بجوم  یفرط  زا  نآ ، ياه  هداوناخ  مه  لـتق و  هملک  لامعتـسا  ترثک 
.تسا هداد  ناوت  قوش و  ناملسم ، عماوج  رد  مه  خیرات  نامکاح  نادنمروز و  هب  .دننک 

.دنیب یم  اه  هژاو  نیا  رون  ریز  ار  ناروتس  ّمس  ریشمش و  قرب  تسخن ، رظن  رد  یقّقحم  ره 

: متفگ دوخ  هب  نم  لاح  نیا  رد 

رد هچ  ره  دـنتخات ؟ دنتـساخرب و  دـنتفرگ و  میمـصت  دنتـسشن و  شباحـصا ، ربمایپ و  اجک  تسا ، حیحـص  نآرق  زا  طابنتـسا  نیا  رگا 
وا و يوس  هب  یلو  دـنا ؛ هتفرگ  میمـصت  دـنا و  هتـسشن  هک  تسا  نیا  دراد ، دوـجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تاـیح  خـیرات 

.دنا هدیزات  هتخات و  شباحصا 

ياه لولدم  خیرات و  اب  تسا ، هدش  هراشا  لاتق  لتق و  هب  نآ  رد  هک  يا  هیآ  ره  .متخادرپ  هریـس  یخیرات و  تادنتـسم  رد  يرگنزاب  هب 
یطبر تایآ ، نیا  ِنیرتشیب  ًالّوا  هک  متفای  متخادرپ ، ناکم  نامز و  عوضوم و  بسح  رب  يدـنب  هقبط  هب  نوچ  .مدز  کحم  نآ  یخیرات 

رب ینبم  ییاهدیکأت  رگید  يدادعت  .تسا  یخیرات  ياه  تربع  هب  طوبرم  درادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یخیرات  تایح  عیاقو  هب 
.دنوشن لتق  بکترم  ات  تسا ؛ عماوج  اه و  ناسنا  تیاده  لتق و  تّمذم 

هیآ دنچ  .دنراد  رارق  ًاعیِمَج (1)  َساَّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَـتَق  ْنَم  میظع  لـصا  لوح  اـه  هیآ  نیا  همه 
هب ًافرص  هنامولظم و  هک  یناناملسم  هک  دنک  یم  هیجوت  ار  نانآ  دزادرپ و  یم  شباحصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیاده  هب  مه ،

، نامحر دنوادخ  دزن  دنا ، هدیسر  لتق  هب  بّصعتم  ياه  یشیرق  تسد  هب  مالسا ، يونعم  تاداقتعا  یهلا و  نامیا  رطاخ 

32 هدئام : - 1
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اب مدرک ، ادـج  رگید  هعومجم  زا  ار  تایآ  زا  هورگ  هس  نیا  نوچ  .ًاتاْومَأ (1)  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َو ال  سپ : .دننادواج 
ًارثکا تایآ ، نیا  .تسا  هدرک  توعد  لاتق  هب  ار  شناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مدش  وربور  یتایآ  زا  يدودعم  دادعت 

ّدح زا  یلو  دینک  عافد  دنـشکب ، ار  امـش  دنهاوخب  تسد » هب  حالـس   » ِنارگمتـس اه و  محر  یب  نوچ  هک  تسا  ینآرق  لصا  نیا  لوح 
.دوب دیهاوخ  ناگدننک  يّدعت  هرمز  زا  دینک ، نینچ  رگا  هک  دینکن  زواجت  عافد 

نیِد َِیل  ْمُُکنید َو  ْمَُکل  لصا  ندنالوبق  يارب  ًاتدمع  هنایوج  حلص  ياه  شالت  زا  سپ  ییاه ، هیآ  نینچ  رد  لاتق  هب  توعد  تقیقح  رد 
تراغ رّرکم  لّمحت  اب  یبلط ، تردـق  لهج و  روز و  كرت  هب  رفک  ههبج  توعد  يارب  شالت  زا  سپ  ییابیکـش و  لّمحت و  اب  مه  نآ 

سپ مه  نآ  دنتشادن ، یهلا  ّتینادحو  هب  نامیا  زج  یهانگ  چیه  هک  یمدرم  هیلع  یشکرکشل  هلمح و  اهنآ و  دیدهت  ناناملسم ، لاوما 
.تسا هدش  رداص  هنامصخ ، موجه  زا 

: سپ .تسین  عافد  هب  توعد  زج  لاتق ، هب  یتایآ  نینچ  قیوشت 

نیا رد  هتفهن  یخیرات  نأـش  دراوم و  .اوُدَـتْعَت (3)  ْمُکَنُوِلتاُقی َو ال  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاـق  َو  .ْمُهُوُلْتقاَف (2) - اریز  مُکُولَتاق ؛ ناَـف  - 
ای دنوش ؛ هتـشک  ای  هک  نیا  زج  دنتـشادن  یهار  ناناملـسم  دنا و  هتخات  هنیدم  يوس  هب  اه  یـشیرق  هک  تسا  یماگنه  هب  طوبرم  تایآ ،

.دننک تمواقم  دوب ، هدش  دنوادخ  مان  ظفح  اب  مأوت  هک  ندشن  هتشک  ربارب  رد 

، ندشن هتشک  يارب  تماقتـسا  هب  رما  هک  میبای  یمرد  مینک ، یم  صّحفت  خیرات  هریـس و  ياه  هنحـص  رد  میناوخ و  یم  ار  تایآ  یتقو 
رگا لاـح  نیا  رد  هک  تسا  یعیبـط  .تسا  ناـهانگیب  نتـشک  يارب  ناکاّفـس  موـجه  ربارب  رد  عاـفد  زیوـجت  هکلب  تسین ؛ لاـتق  ناـمرف 

بکترم ای  دنبای ؛ هطلس  نانآ  رب  هک  دننک  یشالت  دنرادن  قح  ناناملسم  دنرادرب ، لتق  زا  تسد  نامجاهم 

169 نارمع : لآ  - 1
191 هرقب : - 2
190 هرقب : - 3
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: دنور هرفط  حلص  زا  دنوش و  لتق 

نامرف تسخن ، ِرظن  هب  هک  دـنک  یم  رظن  بلج  نآرق  رد  هیآ  ود  لاـح  نیا  رد  .َمَلَّسلا (1)  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  ْمُکُوِلتاُقی َو  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَـف 
: میناوخ یم  هیآ 123  هبوت  هروس  رد  .دنشاب  هتفرگ  رارق  راتشک  ضرعم  رد  ناناملسم  هک  نآ  یب  تسا ؛ لاتق 

.َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ًهَْظلِغ َو  ْمُکِیف  اوُدِجَْیل  ِراَّفُْکلا َو  َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

: نازیملا بحاص  هتفگ  هب  ناناملسم  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسین  نیا  ًهَْظلِغ  ْمُکِیف  اوُدِجَْیل  ءزج َو  رد  هظلغ »  » يانعم ًالوا 

راگزاس مالسا  نید  اب ...  انعم  نیا  اریز  دنهد ؛ ناشن  يرهم  یب  افج و  بلق و  تواسق  یقالخادب و  یلدگنـس و  تنوشخ و  نارفاک ، اب 
ملظ و يّدـعت و  ره  زا  مه  داهج  هب  طوبرم  تاـیآ  هداد و  رارق  حـیبقت  تّمذـم و  دروم  ار  اـهراتفر  نیا  همه  یمالـسا  میلاـعت  تسین و 

نودـب دـنناوت  یم  ناناملـسم  هک  درک  ار  تشادرب  نیا  روکذـم  هیآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  اهطرـش  نیا  اب  .تسا (2)  هدرک  یهن  ییاـفج 
.دنزرو تردابم  نارفاک  لاتق  هب  دنریگ ، رارق  راتشک  مجاهت و  دروم  هک  نآ  یب  نمشد ، يوکین  هظعوم  هنامیکح و  هرکاذم  توعد و 

رارق یسررب  دروم  ار  اهدهاش  نیا  زا  یضعب  باتک ، نیا  رد  ام  .تسا (3)  هتسناد  ربمایپ  هریس  ار ، دهاش  هیآ  نیمه  لیذ  هماّلع ، موحرم 
.میا هداد 

رارق راتـشک  ضرعم  رد  ناناملـسم  هک  تسا  یتروص  رد  یّتـح  لاـتق  ناـمرف  ِنّمـضتم  دـسر  یم  رظن  هب  لّوا  هلهو  رد  هک  يرگید  هیآ 
: تسا نیا  دنشاب ، هتفرگن 

ٌهَْنِتف (4). َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو 

90 ءاسن : - 1
ص 643 ج 9 ، نازیملا ، - 2

ص 91 ج 2 ، نامه ، - 3
39 لافنا : ، 193 هرقب : - 4
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هلتاقم نانآ  اب  دـیاب  هک  دـنا  هدرک  هچ  نانمـشد  رگم  مهولتاق ؟ و  تسا : هدـش  ریبعت  هیآ  نیا  رد  ارچ  هک  دراد  دوجو  لاؤس  نیا  ياـج 
: تسا هدمآ  روبزم  هیآ  زا  لبق  هیآ  هس  رد  درک ؟

.ْمُکَنُوِلتاُقی َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 

: میناوخ یم  هیآ 39  لافنا  هروس  رد  ار  نآ  ریظن 

.ٌریَِصب َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  یلو  ِهَِّلل ...  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو 

هب مه  و  دـنا ) هتخادرپ  امـش  ْمُکَنُوِلتاُقی »  » راتـشک هب   ) هلمج لیلد  هب  مه  تسا ؛ عافد  تایآ  هرمز  زا  اـه ، هیآ  نیا  هک  میریگ  یم  هجیتن 
، لاـح نیا  رد  .تسا  هدرک  دـیدهت  ار  مدرم  تاـیح  نآ ، راـثآ  هداد و  خر  يا  هنتف  سپ  هنتف .» ِنتفر  نـیب  زا   » ِریبـعت يریگراـکب  راـبتعا 
زا دوخ ، زا  عافد  ای  لهج ؛ یهارمگ و  نتفر ، تراـغ  هب  گرم ، شریذـپ  زج  هدـنامن  یهار  تسا و  هدـنام  هجیتن  یب  ناـحلاص  توعد 

.دشخب یم  یلاعت  ار  ناسنا  هک  یتّیونعم  ملع و 

: میراد لوذبم  يرتشیب  لّمأت  هنتف »  » موهفم باب  رد  تسین  دب 

تسا و یّـصاخ  ياـنعم  هب  يا  هیآ  ره  رد  هنتف »  » هژاو هک  دـنا  هتفگ  دـنا ، هتـشون  نآرق  هوـجو  تادرفم و  هراـبرد  هـک  یبـتک  ناـّفلؤم 
: دنا هدرک  فیرعت  هجو  هدزناپ  رد  ار  نآ  ًاعومجم 

شیامزآ و یهارمگ ، یـساپسان و  هزب ، اطخ و  ندش ، هناوید  ندش ، هارمگ  ندنازوس ، نتـشک ، ندرک ، باذع  رفک ، كرـش ، شروش ،
.دب ياه  هشیدنا  هسوسو و 

.تسا ندنکفا » جنر  رد  نتخوس و  : » صلختسمتلا رد  ییاراخب  هتفگ  هب  هک  تسا  نَتف  هنتف ،»  » عمج

هتسناد یتسرپ » تب   » هدشدای ياه  هیآ  رد  ار  هنتف  ینعم  ناگمه  مدید  مدرک و  هعجارم  ریـسافت  هب  يوُغل  ياه  فیرعت  یـسررب  زا  سپ 
رد هماّلع  موحرم  .دشاب  یفنم  خساپ ، دسر  یم  رظن  هب  تسا ؟ لتق  بجوتسم  یتسرپ ، تب  كرش و  فرِـص  ایآ  هک  متفگ  دوخ  هب  .دنا 

هدوب ّداح  صاـخ و  عون  زا  رظن  دروم  ِكرـش  هک  دـیمهف  ناوت  یم  وا  مـالک  زا  یلو  تسا ؛ هتـسناد  یتسرپ  تب  ار  هنتف  هچ  رگ  نازیملا 
: تسا
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« .دننک نآ  لوبق  هب  راداو  روز  هب  زین  ار  نانمؤم  دنتساوخ  یم  ناکرشم  »

؟ ارچ .دننکفا » جنر  رد  دننازوسب و  نآ  هب   » دنتساوخ یم  ییاراخب ، ریبعت  هب  هک  دوب  يّدح  رد  مالسا  ردص  ناکرشم  ِكرش 

تنوشخ اب  اه  تب  تردـق  رب  ینتبم  یعامتجا  ماظن  .دوبن  نکمم  نانمؤم  هیلع  هنابّـصعتم  گنج  نودـب  اه  تب  تایح  همادا  ًاساسا  اریز 
اب ییورایور  ماقم  رد  وا  هباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیا و  زا  نآ  هن  دش و  یم  اهر  نآ  زا  نیا  هن  .دوب  هدـش  مأوت  هنایـشحو 

.دنتشادن يرگید  هار  مالسا  میلاعت  ینابهاگن  مدرم و  سوفن  زا  عافد  زج  یعضو  نینچ 

: هنتف هک  مدش  عناق  مدروآ ، دای  هب  ار  هریس  خیرات و  نوچ 

تب ظفح  يارب  ناکرـشم  هک  دوب  ییاه  شروش  بوشآ و  ندرکاپرب  یگنج و  تامادـقا  اهدـیدهت ، اه ، تنحم  اـه ، باذـع  هعومجم 
هنیدم هحفص  زا  ار  ناناملسم  هک  دوب  نیا  ناشدصق  دندوب و  هتخادنا  هار  هب  ربمایپ ، صخش  ًافرص  هن  هنیدم و  ناناملـسم  هیلع  ناشیاه ،

.دنیادزب

هنتف ات  دیگنجب ؛ نادـناعم  ناکرـشم و  اب  ینعی : ْمُهُوِلتاق » : » سپ دوب ، هدـش  اپرب  مدرم  هیلع  ییاه  هنتف  نینچ  خـیرات ، تحارـص  هب  نوچ 
تمحر و زا  دنتـسه و  اتکی  يدـنوادخ  قولخم  اه  ناسنا  همه  هک  دـهد  لصا  نیا  هیاس  رد  یمهافت  هب  ار  دوخ  ياج  دوش و  هدـیچرب 

.دنرادروخرب وا  تمعن 

ات دندناسرت  ار  برع  لیابق  همه  یّتح  .دندوب  نانآ  موجه ، هدننکزاغآ  دندرک و  دنلب  نایشیرق  ار  اهریـشمش  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
هراپ دوب ، هتسب  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  ینامیپ  ره  دنوشن و  دراو  ناناملـسم  اب  حلـص  ِرد  زا 

.دندز سپ  ار  لّمأت  رّکفت و  هب  ِتوعد  ره  دندیدنخ و  يداهشتسا  لالدتسا و  ره  رب  .دندرک 

هب دنـشکب و  دـنبوکب ؛ مهرَد  ار  ناراگزور  نآ  کچوک  هنیدـم  داّحتا ، اب  ات  دـنتفر  هلیبق  نآ  هلیبق و  نیا  هب  ناناوخزجر  ناـنز و  لـبط 
.دننک ریسا  برع ، ياه  ّتنس 

، لیابق هنایشحو  هدیسوپ و  ياه  ّتنـس  ظفح  يارب  ناشلامآ  دندشن و  زوریپ  مالـسا  شرتسگ  هب  ور  ِمیلاعت  ربارب  رد  راّفک ، هک  اجنآ  زا 
یلاح رد  ٌهَْنِتف ؟ َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  ارچ َو  هک  دهد  باوج  دیاب  مالسا  و  دنا ! خیرات  مولظم  نانآ  درکن ، رب  هب  قّقحت  هماج 
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یلـص ربمایپ  ارچ  هک  دنریگ  رارق  ماهّتا  شـسرپ و  ربارب  رد  دندوب ، خیرات  نالهاج  ناملاظ و  هک  نانآ  دشاب و  سکعرب  هطبار  دیاب  هک 
جورع اهنآ  يوس  هب  تسا  رداق  یمدآ  هک  یناسنا  تالامک  اه و  شزرا  حلـص و  يارب  یعافد   ) یعفادـت ّتیعقوم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

.دنداد رارق  دنک )

: دینک لاؤس  تسا  نکمم 

؟ ما هدرک  باختنا  ار  حلص » يارب  یعافد  ازغ ؛  » ناونع رضاح ، باتک  رد  ارچ  لیصافت  نیا  اب 

دقن اب  مینک و  شیالاپ  هدـش ، ریبعتءوس  بجوم  هک  یی  یناعم  زا  ار  نآ  تسا  رتهب  ازغ ، هژاو  فذـح  ياج  هب  میوگب : دـیاب  خـساپ  رد 
زا یناگژاو  فدح  ندودز و  يارب  ناوارف  تمحز  ياج  هب  هنیدم ، خیرات  رد  يا  هژاو  نینچ  ياه  لولدم  قادـصم و  نتفای  حـیحص و 

.میوش دوخ  یگنهرف  يونعم - ثاریم  رد  هژاو  نآ  ندیمهف  تسرد  يارب  ناوارف  تمحز  لّمحتم  تسد ، نیا 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یگدنز  عیاقو  نایب  رد  هک  يرگید  هژاو  ره  ای  داهج  ازغ ، دـهد  ناشن  ات  هدرک  یعـس  باتک  نیا 
.درادن رازآ  زا  ناگدنهدرازآ  نتشادزاب  زج  یموهفم  دور ، یم  راک 

ربمایپ عافد  دـش و  یمن  بوسحم  تمحز  داجیا  رازآ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدـنز  ظفح  يارب  راصنا  نارجاهم و  تمواقم 
.دوب ناتسد » هب  ریشمش   » ِمجاهت ربارب  رد  ناتسد » هب  باتک   » ِعافد عقاو : رد  اه و  ناسنا  یگدنز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک لاس  هدراهچ  زا  سپ  تسا !؟ یگداس  نیمه  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  تایآ و  مهف  ًاعقاو  ایآ  دینک : لاؤس  تسا  نکمم 
: هک دوب  هتفای  یگداس  هب  ار  نآ  ورسخرصان  هک  مدیسر  يا  هجیتن  هب  یگداس  هب  درذگ ، یم  یسانش  هنیدم  ياه  شهوژپ  زا 

يزاغم هناسفا  درگ  يدرگ  هچ  یناوخن  ار  یهلا  همان  ارچ 

: هک دوب  هتفایرد  يولوم  هک  ناس  نامه  هب 

نانس نونجم ، فک  زا  دنناتس  ات  نانمؤم  رب  دش  ضرف  نیز  ازغ  سپ 

ریبعت و نارازه  زا  ندشاهر  لکشم ، تسین ؛ قیبطت  قیقحت و  هریس و  نآرق و  لکشم ،
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هتفـشآ رـصع  ره  رد  ار  مدرم  یمالـسا  خـیرات  ّتینهذ  نایاشگروشک ، نایوج و  گنج  يوخ  ياـضتقم  هب  هک  تسا  یغیلبت  ریـسفت و 
یموق یگداوناخ و  يدرف و  ياه  توادع  اه و  یهاگآان  تابّصعت ، اه ، هنیک  خالگنـسرپ  ياه  هار  زا  ندشاهر  لکـشم ، .تسا  هدرک 

 ... یسایس و و 

هک تسا  يرصع  ره  یسایس  نّدمت  ياه  هلا  زا  ندوبناهر  لکشم ، .میـسرب  وا  هنیدم  يداو  هب  تسار ، ینهذ  فاص و  یلد  اب  ات  تسا ؛
اه و ّتلم  دوخ و  مدرم  اب  ناسک و  اب  دوخ ، اب  هک  تسام  دوخ  رد  لکـشم ، .میونـشن  ار  هنیدـم  گنهرف  هَّللا  اـّلا  يادـص  هدـش  ثعاـب 

.میسانش یمن  ار  شزاس  حلص و  يارب  ِعافد  هک  میگنج  رد  اه  ناسنا 

نیـشناج یموق ، ياه  تفالخ  یّلحم و  ياه  تموکح  هیاـس  ریز  هک  دوب  ییاـهریبعت  زا  ییاـهر  هنیدـم ، دانـسا  رد  نم  ياـمنهار  سپ 
تاـقّلعت يارو  رد  ناوـتب  هک  یتـقیقح  ره  لوـبق  يارب  قاتـشم  یلو  تاـبثا ، یفن و  ياـه  هزیگنا  زا  ییاـهر  .تسا  هدـش  هنیدـم  ِدانـسا 

دانسا هک  یتقیقح  يوجتسج  رد  ریشمش و  اب  عافد  ای  ریشمش  ماهّتا  زا  ییاهر  .داد  هئارا  ار  نآ  یخیرات  دانسا  یّلم ، ای  ینید  یـصخش ،
.دشاب یناملسم  دنیاشوخان  ای  یناملسمان  دنیاشوخ  رگا  یّتح  دنک ؛ کیدزن  وا  هنیدم  هب  ار  ام  هنیدم ،

خیرات ّلک  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  خیرات  هک  نآ  یب  ندنام ؛ قیقحت  عضوم  رب  یلو  ندـشاهر ، نیا  زا  مه  نآ ، زا  مه 
نیطالـس و نایلاو و  ارما و  افلخ و  رـصع  هنیدـم  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  هنیدـم  هک  نآ  یب  میزیمایب ؛ ناملـسم  عماوج 
ینافرع و یفـسلف و  ءارآ  بتکم و  اهدـص  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـیح  یخیراـت  دانـسا  هک  نآ  یب  مینک ؛ مهرَد  كولم 
ار ضایر  طابر و  هرهاق و  لوبمالـسا و  ماش و  ير و  دادغب و  خیرات  وا ، هنیدم  هب  میهاوخب  هک  نآ  یب  مینک ؛ طولخم  یمالک  یهقف و 

.مینک لیمحت 

شهوژپ ِّدح  زا  شیب  ای  ندرک  یتمرح  یب  ناسانـش  مالـسا  عافد  هب  هن  ندش و  هدیجنر  ای  نداد  لد  ناسانـشرواخ  ياه  تواضق  هب  هن 
.تسام هویش  نداهن ، جرا 

ییاهر نیا  هب  هک  مدوب  شا  هنیدم  اب  يا  هظحل  رد  ای  مدرک ؛ وجتسج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  اه  ییاهر  نیا  اب  مناد  یمن 
! مناد یمن  .مدیسر  اه 

باتک ات  مناشک ؛ اه  باتک  نورد  هب  ار  هنیدم  كاخ  زا  ییوب  ات  مدز ؛ هسوب  شهر  كاخ  رب  باتک ، نیا  زا  هملک  ره  اب  هک  مناد  یمه 
.مزادنا شهر  ِتقیقح  رب  ار  اه 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :

راو هنیئآ  ار  دوصقم  هرهچ  دیامن  یم  راذگ  رد  هقان  مدید ز  یم  هک  اپ  ناشن  ره 

زاین يور  مهن  یم  تناتسآ  میرح  رب  زارد  جنر  تنحم و  زا  دعب  هک  سب  نیا  متلود 

ماوت ناسحا  رحب  زا  یمن  دنموزرآ  ماوت  نامهم  قاروا ، نیا  رد  میوگ  یمن  سپ 

رقاب

دادرخ 1375  20 ناملآ ، نلُک ،
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حلص يارب  یعافد  ازغ  مجنپ  باتک 

ردب رد  ناناملسم  عافد  شیرق و  هلمح  لّوا : لصف 

تّیعقوم هژاو و  ردب ، فلا :
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(1) هلیل »...  رحبلا - لحاس  وه  و  راـجلا - نیب  هنیب و  ءارفَّصلا  يداو  لفـسأ  هنیدـملا  هّکم و  نیب  روهـشم  ٌءاـم   » ار ردـب  يومح  توقاـی 
بحاص راکب  نب  ریبز  .تسا (2)  هتفای  ترهـش  ردب  هب  هدوب ، هنانک  نب  رـضنلا  نب  دلُْخی  نب  ردب  هب  ّقلعتم  هکِرب  نآ  نوچ  هک  هتـسناد ،

رد نوچ  هک  هدناوخ  هنانک )  ) زا هَرْمَض ) ونب   ) زا ار  وا  يرگید  باتک  رد  يومح  توقای  هتـسناد و  دلُْخی  نبا  ثراحلا  نب  شیرق  ار  نآ 
: تشاد تنوکس  اجنآ 

نبا یخیرات  ثیداحا  لیذ  فنألا » ضوّرلا   » رد یلیهـس  و  هّیندـللا » بهاوملا  حرـش   » رد یناقرز  هچنآ  اب  هاگرظن  نیا   (3) هب .» یّمسف  »
.دنا هتسناد  راّفغونب )  ) زا شیرق  نب  ردب  ار  هاچ  هدننکرفح  اهنآ  هک  توافت  نیا  اب  دراد ؛ تقباطم  هدروآ ، هیوبّنلا » هریسلا   » رد قاحسا 

: دنا هتفگ  اهنآ  هک  هدرک  دانتسا  رافغ  ینب  ِخویش  زا  یضعب  هتفگ  هب  يدقاو 

«. تسا هلصاف  بش  کی  ایرد  لحاس  ات  نآ  نایم  هک  ارفص ؛ يداو  نییاپ  رد  هنیدم ، هکم و  نایم  يروهشم  بآ  هکرب  - » 1
.لادلا ءابلا و  باب  رد  یجناخ 1906 م ، هرهاق ، لّوا ، پاچ  یطیقنش ، دمحا  خیش  حیحصت  ص 88 ، ج 2 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 2

.م ناملآ 1846  نگنیتوگ  پاچ  پاچ ، ص 39 ، ًاعقص » قرتفملا  ًاعضو و  كرتشملا  - » 3
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روظنم و نبا  همه  نیا  اـب  .درادن (1)  تادنتـسم  نیا  هب  يدامتعا  اذل  .دنناوخ » رْدـب  ار  وا  هک  میـسانش  یمن  ار  یـسک  دوخ  هفیاط  رد  »
: هک دنراد  رواب  یبعشلا  هتفگ  هب  یحیرُط 

« هنیَهُجونب  » زا ار  ردب  یبعش ،»  » (3) ردب .» همسإ  هنیهج  نم  لجرل  ناک  ءاملا (2)  ّنأل  ًاردب  تیّمـس  و  لاق : كانه ، رئب  مسإ  ردب )  ) ُّهنإ »
.تسا هتسناد 

زا هک  تسا  ییاه  هلفاق  ریـسم  یقالت  ّلحم  هنیهج و  لزانم  رد  میدق  ردب  هقطنم  هک  نیا  رد  ناسانـش  هنیدـم  همه  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
نیا .دـنا (4)  هدادـن  هار  دوـخ  هب  يدـیدرت  دـندمآ ، تفر و  رد  ماـش  يوـس  هب  هّکم  زا  سکعلاـب و  هماـهت و  يوـس  هب  هریزج  بوـنج 

: تسا هدروآ  رد  لمجم  ِمالک  هتشر  هب  نینچ  ناناد ، یفارغج  ءارآ  زا  يدنب  عمج  کی  رد  هّیمالسإلا » فراعملاهرئاد   » ار ّتیعقوم 

هبهاذلا لفاوقلا  قیرطب  هنیدملا  قیرط  یقتلم  دنع  یه  و  یطاشلا ء ، نم  هلیل  هریـسم  یلع  هنیدـملا  نم  یبرغلا  بونجلا  یلإ  هیرق  ردـب ؛ »
يایرد تازاوم  هب  نانآ  تشگ و  یم  لصّتم  ردـب  هیرق  رد  لامـش  زا  اه  یندـم  بونج و  زا  اه  یّکم  ریـسم   (5) هّکم .» یلإ  ماـشلا  نم 

تهج يرازاب  تروص  هب  ار  نآ  هدیـشخب و  صاخ  یتّیعقوم  ردب  هیرق  هب  یعطاقت ، نینچ  .دندش  یم  ماش  مزاع  لامـش ، يوس  هب  رمحا 
یتسرپرس هب  اه  یّکم  يراجت  ياهالاک  هئارا 

.ق .ه   1342 هرهاق ، هثیدحلا ، بتکلاراد  موس ، پاچ  ص 193 ، لّوا ، ءزج  برالا » غولب  ، » یسولآ - 1
« .دنمان یم  بآ  ءاملا  ار  ردب  نونکا  تسا و  هقطنم  نآ  رد  یهاچ  مان  ردب  - » 2

، یگنــس تـسفا ، پاـچ  نـیرحبلا ،» عـمجم   » رد یحیرُط  زین : توریب و  رداـص ، راد  ص 50 ، ج 4 ، برعلا » ناـسل  ، » روـظنم نـبا  - 3
، یسلجم توریب ؛ یـضترملاراد ، پاچ  ص 93 ، ج 1 ، راحبلاهنیفـس ،» ، » یمق کـن : زین  ءاـبلا .» هلّوا  اـم   » باـب ص 230 ، يوفطـصم ،

ص 85 يرولا » مالعا  ، » یسربط ص 318 ؛ ج 19 ، راونألاراحب » »
.ضایر همامیلاراد ، پاچ  ، 156 صص 173 - عبنی ،» دالب  ، » رساجلادمح کن : هْنیَهُج  لزانم  هراب  رد  - 4

روبع ریـسم  هنیدم و  هداج  یهار  ود  رب  هک  ایرد ، لحاس  ات  بش  کی  هلـصاف  هب  هنیدم ، یبرغ  بونج  رد  تسا  يا  هدکهد  ردـب ، - » 5
رابخا دالبلا و  راثآ  ، » ینیوزق کن : زین  ص 444 . ب ، فلا / ج 3 ، هّیمالسإلا ،» فراعملاهرئاد  «. » دراد رارق  هکم  هب  ماش  ياه  ناوراک 

ص 78 دابعلا ،»
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: دسیون یم  صوصخ  نیا  رد  یناتُسب  .دوب  هدروآرد  برثی  فیاوط  اه و  یماش  شیرق ،

ياّفوتم یقاو » رمع  نب  دّـمحم   » هتفگ عبانم ، همه  زا  رتولج   (1) ماع .» ّلک  قوس  اهب  عمتجت  برعلا ، مساوم  نم  ًامـسوم  ردب  تناک  «و 
: دسیون یم  دِعْوَملا » ردب  هوزغ   » لیذ ًاحیرص  هک  تسا ؛ .ق  .ه   207

هنم لایل  ینامث  تضم  اذإف  هنم ، نولخ  لایل  ینامث  یلإ  هدـعقلا  يذ  لالهل  موقت  ًاقوسو  برعلا  هیف  عمتجی  ًاعمجم  ءارفَّصلا  ردـب  ناکو  »
هیرق و ناونع  هب  یقرش ، ناقّقحم  ناخّروم و  نارّسفم ، نایم  ردب  میرذگب ، هک  اه  یجنـس  هتکن  نیا  زا   (2) مهدالب .» یلإ  سانلا  قرفت 

ّتیعقوـم زا  ناـنآ  .تسا  رادروـخرب  یّـصاخ  ترهـش  زا  هدـمآ ، نآرق  رد  شماـن  هک  نیا  هـب  هّجوـت  اـب  هنیدـم و  هّـکم و  ناـیم  یّلحم 
قبط ناـکم ، نیا  .دـنا (4)  هدرک  دای   (3) هنیدـملا » هّکم و  نیب  ٌصوصخم  ٌعضوم  وه   » ناـیب اـب  یگداـس و  هب  ناـکم ، نیا  ییاـیفارغج 
نیا يدوعـسم  اّما  .تسا  هتـشاد  هلـصاف  هنیدـم  ات  درب  تفه  يومح ، توقای  يوس  زا  هدـش  ماـجنا  .ق و  .ه  هدس 7  ِیمیدق  تابـساحم 

( لیم هزورما 20   ) لیم  16 هنیدم ) یمیدق  لحاس  ( ) راجلارغث ایرد /(  ات  ار  نآ  يرکبلا  و  لیم » ود  درب و  تشه   » ار هلصاف 

ص 237 ج 5 ، فراعملاهرئاد ،» « ؛ دش یم  اپرب  يرازاب  نآ  رد  هلاس  همه  هک  دوب  اه  برع  عمجت  ياه  لحم  زا  ردب ، - 1
ات هک  دـش ، یم  اپرب  يرازاب  نآ  رد  هدـعقلا  يذ  هام  يادـتبا  رد  دـندمآ و  یم  درگ  نآ  رد  اـه  برع  هک  دوب  یلحم  ارفـص ، ردـب  - » 2

صص 389- ج 1 ، يزاغملا » : » کن دـنتفر .» یم  دوخ  راید  هب  دـندش و  یم  هدـنکارپ  مدرم  نآ  زا  سپ  تفای و  یم  همادا  بش  تشه 
قاوسا ص 332 ، .ق  .ه  هدـس 4  برعلا » هریزج  هفـص  ، » ینادْـمَه کن : نینچمه  .یملعـألا  توریب  تسفا ، سنوج ، ندـسرام  ، 384

.م  1974 ضایر ، همامیلاراد ، پاچ  رساجلا ، دمح  یلاوحلا ، قیقحت  همیدقلا ، برعلا 
« هنیدم هکم و  نایم  رد  صخشم  يا  هقطنم  - » 3

دنوادخ « ؛ ٍرْدَِبب ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََقل  هیآ َو  لیذ  یلـشعرم ، میدن  یبرعلا ، بتکلاراد  پاچ  ص 36 ، نآرقلا » ظاـفلا  تادرفم  ، » بغار - 4
« .داد يرای  ردب  زور  رد  ار  امش 
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.دبای (1) یم  موهفم  ینعم و  هنیدم  یخسرف  هدودحم 28  نامه  رد  هلحرم ، هلصاف 4  هب  هّجوت  اب  لاح  ره  هب  هک  تسا ؛ هتسناد 

کلاسملا و ، » يرکبلا ص 82 ؛ ج 3 ، هّیبرعلا » هّیفارغجلا  هبتکملا  ، » یسّدقم ص 237 ؛ ج 8 ، هّیبرعلا » هّیفارغجلا  هبتکملا  ، » يدوعسم - 1
ص 141 دلفنتسف ، پاچ  کلامملا ،»
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هک دّدعتم  ياهاتسور  تاراما و  ياراد  تسا  يرهـش  هنیدم ، یبرغ  بونج  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  يرادا  تامیـسقت  رد  ردب »  » هزورما
هداج .دنتـسه  برح »  » و ملاسونب »  » زا ًامومع  شنانکاس  دـیآ و  یم  رامـش  هب  هرّونم  هنیدـم  تراـما  هقطنم  زا  یئزج  تسا و  نآ  عباـت 
هداج عطاقت  ّلـحم  اـهنت  .ق ) .ه   1400 / 1396  ) باتک نیا  قیقحت  ياه  لاـس  اـت  درذـگ و  یم  ردـب  زا  هّکم  هنیدـم - یلـصا  هتلافـسآ 

.دوب عبنی  ّمهم  ردنب  هب  هّکم  هنیدم و  هتلافسآ 
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ردب هعقاو  تابجوم  ب :

هراشا

لامـش و بناج  هب  رمحا  ياـیرد  ياـه  هراـنک  زا  دـنناوتب  هک  نیا  يارب  تسا ، عقاو  هنیدـم  بونج  رد  هّکم  هک  تهج  نادـب  نایـشیرق 
.دننک روبع  اهنآ  نانامیپ  مه  اب  برثی  فیاوط  ینوکسم  قطانم  زا  تسیاب  یم  دنورب ، ماش  نیمزرس 

بانتجا ترجه  اب  نامز  مه  .دوب  ماش  ینعی  اهنآ  يراـجت  زکرم  نیرتمهم  هب  نتفر  يارب  شیرق  یناـگرزاب  هار  نیرتمهم  روبزم ، ریـسم 
روکذم یتراجت  هار  یندم ، راصنا  نامیپ  مه  ِلیابق  رگید  اب  هَنیَهُج  فیاوط  نوزفازور  ياهدنویپ  هنیدم و  هب  هّکم  زا  ناناملـسم  ریذپان 

.دیدرگ شیرق  ینارگن  بجوم  هجیتن  رد  دش و  رادروخرب  یّصاخ  ّتیمها  ّتیساسح و  زا 

، تّفخ فوخ و  طیحم  رد  یگدنز  ياج  هب  ات  دنا ؛ هدرک  اهر  ار  ناشلاوما  اه و  هناشاک  هدـش و  هدـنار  ناشراید  زا  ًارابجا  هک  یمدرم 
ياـه هار  دنـشیدنیب و  دوخ  دـیدج  یگدـنز  ّتیعقوم  میکحت  هب  هک  تسا  یعیبط  دـننک ، ّتیونعم  مامـشتسا  يرگید  دازآ  ياـضف  رد 

.دنهد رارق  یبایزرا  دروم  ار  شیرق  ناتسرپ  تب  نداد  رارق  راشف  تحت  يارب  هّوقلاب  تاناکما  ای  دیدج و  یعافد 

طاسب دنناسر و  لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دنا  هتسناوتن  هک  نیا  زا  شیرق ، يوخدنت  ناتسرپ  تب  هک  دنتسناد  یم  ناناملسم 
.دنتسه يا  هجیتن  نینچ  هب  لوصح  كرادت  رکف  هب  هنازوت  هنیک  دننیچرب ، ار  وا  تّوبن 

یمن یلهاـج  نهک  ماـظن  دوب و  هتخیر  ورف  یتـسرپ  تب  قـطنم  .دنتـشادن  یحالـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تّوـبن  ربارب  رد  اـهنآ 
هتفیش یمدرم  هیلع  يداصتقا  یـسایس ، تازرابم  مامت  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .دنک  تمواقم  دیدج  نید  تامیلعت  راشتنا  ربارب  رد  تسناوت 
.دومن یم  نوزفازور  ار  شیرق  ینارگن  لیابق ، لابقتـساو  برثی  رداهنآ  دّدجم  عّمجت  دوب ، هدـنام  ماجرفان  ادـخ  ّتینادـحو  هب  نمؤم  و 

نآ هب  ناش  يوخو  قلُخو  ناشایند  يّدام  عفانم  مامت  هک  یماظن  تاجن  يارب  ار  يدیدج  ياه  هار  دیدج ، ّتیعـضو  لباقم  رد  زین  اهنآ 
.دنداد یم  رارق  یبایزرادروم  دوب ، هتسباو 

.تشاد یماو  یلمع  ییوج  هراچ  هب  ار  شیرق  دوز  اـی  رید  تشاد و  لاـبند  هب  ار  یعیاـقو  لاـح  ره  هب  یخیراـت  ساّـسح  تاـظحل  نیا 
ياه يریگ  میمصت  ای  یصخش  هدارا  هلئسم 
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.دنک يریگولج  ثداوح  عوقو  دنور  زا  تسناوت  یمن  يدرف 

رگید هن  .دوب  برعلاهریزج  رد  دّدـعتم  یـشزرا  ياه  ماظن  تشونرـس  رییغت  لاح  رد  ناتـسرپادخ ، شالت  لاـس  هدزیـس  زا  سپ  خـیرات 
ماقتنا زا  ناتسرپ  تب  یشوپ  مشچ  هن  دهد و  ماجنا  ار  شیرق  ماظن  تسناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یصخش  لّمحت  توکس و 

هب ار  یتسرپ  تب  ماظن  یگچراـپکی  دراپـس و  یـشومارف  هب  ار  مالـسا  یقـالخا  يونعم و  ملاوع  اـه و  هشیدـنا  تسناوت  یم  تنوشخ  و 
.دنک هداعا  فیاوط  نورد 

ای دنتـساوخ و  یمن  همه  نیا  اب  .دـنزاس  دوخ  هشیپ  ار  تداـبع  دنـشاب و  رطاـخ  هدوسآ  شیرق  موجه  زا  دنتـسناوت  یمن  مه  ناناملـسم 
ماجنا رد  يدازآ  يونعم و  یگدنز  بلاط  اهنآ  .دندرگزاب  یناملسم  زا  لبق  ِییوج  هزیتس  يوخ  هب  دنتسناوت  یمن  هک  دندوب  ینامولظم 
یّـصاخ یگدنز  نینچ  شرتسگ  هب  رـضاح  شیرق  یلو  دندوب ؛ هدش  اریذپ  ار  تکالف  رقف و  هار ، نیا  رد  دندوب و  دوخ  یبهذم  مسارم 

.دنک لّمحت  اه  تب  راوج  رد  هّکم و  رد  تسناوت  یمن  ار  ناناملسم  یبهذم  مسارم  يدازآ  دوبن و  برع  لیابق  رانک  رد 

اه لاس  مغریلع  ار  حماست  لهاست و  حور  يرترب ، صخاش  ناونع  هب  ّتیفارـشا  هب  رخافت  اه و  تب  هب  دیدش  ّتیبصع  یموق ، تابّـصعت 
.دوب هتفرگ  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  شالت 

تـسب نب  هب  رگید  يوس  زا  ناناملـسم  تایح  يوس و  کـی  زا  شیرق  یگدـنز  خـیرات  ترجه ، زا  سپ  دـسر : یم  رظن  هب  تیاـهن  رد 
.دنامب رادیاپ  تسناوت  یمن  دوب ، هتفای  يا  هنزور  ترجه ، اب  هک  تسب  نب  نیا  دوب و  هدیسر 

: مینک یم  وجتسج  بتک  قاروا  يالبال  رد  میتفگ ، هک  ار  هچنآ  میدرگ و  یم  زاب  یخیرات  دانسا  تاحفص و  هب  نونکا 

یتقو .تسا  هدش  تبث  ثیدح  هریس و  قاروا  رد  فلتخم  قایـس  هب  هک  درک  هدهاشم  یخیرات  ربتعم  عبانم  رد  ار  يدنـس  ریقح ، ّفلؤم 
ار نآ  رگا  هک  تسا  نیا  ریقح  نامگ  یلو  دوش ؛ یم  ناهنپ  اه  هدید  زا  نآ  فرژ  ّتیمها  میناوخ ، یم  ار  نآ  لّمأت  نودب  تعرس و  هب 

یکردـم دـناوت  یم  میهد ، رارق  لقتـسم  شهوژپ  دروم  یبنج  یعامتجا  عیاقو  یخیرات و  ياه  هنیمز  اب  طاـبترا  رد  لـّمأت و  ّتقد و  هب 
: ددرگ ناقّقحم  عبط  لوبقم  میتشاد ، نایب  روطس  نیا  زاغآ  رد  هچنآ  تابثا  رد  دنتسم 
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ذاعم نب  دعس  دیدهت  ب : / 1

: دسیون یم  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا 

مه هّیما  نبا  .دش  دراو  ناوفـص  نب  فلخ  نبا  هّیما  هناخ  رد  تفر و  هّکم  هب  هرمُع  دصق  هب  ذاعم  نب  دعـس  دیوگ : دوعـسم  نب  هَّللادـبع  »
: تفگ دعس  هب  هّیما  .تفر  یم  ذاعم  نب  دعس  هناخ  هب  هنیدم  رد  تفر ، یم  ماش  هب  تراجت  يارب  هاگره 

!« ورب فاوط  يارب  تقو  نآ  دنوش ؛ هدنکارپ  هبعک ] هناخ  درگ  زا   ] مدرم دوش و  رهظ  نک  ربص  »

: دیسرپ هّیما  زا  دمآ و  ولج  لهجوبا  درک ، یم  فاوط  دعس  هک  لاح  نامه  رد  ًاقافتا 

: تفگ دعس  دنک »؟ یم  فاوط  هک  تسیک  نیا  »

: تفگ لهجوبا  مدعس »! نم  »

وگموگب دعـس  لهجوبا و  نیب  و  دـیا »؟ هداد  هانپ  ار  وا  باحـصا  دّـمحم و  هک  نآ  لاح  یتسه و  فاوط  لوغـشم  ّتینما  لامک  رد  وت  »
: تفگ دعس  هب  هّیما  .تفرگ  الاب 

: تفگ لهجوبا  هب  دعس  لاح  نیع  رد  .تسا » نیمزرس  نیا  رورس  وا  هک  شکم  داد  لهجوبا  رس  رب  »

زا ار  یخیرات  دنس  نیا  يراخب   (1) .دوش » عطق  ماش  اب  وت  یناگرزاب  هک  موش  یم  بجوم  يوشب ، نم  فاوط  عناـم  رگا  مسق  ادـخ  هب  »
: تسا هتفگ  وا  هک  هدرک  لقن  قاحساوبا  زا  شردپ  زا  فسوی  نب  میهاربا 

نامه هب  ثیدح  نیا  رد   (2) ذاعم »...  نب  دعس  نع  َثَّدح  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللادبع  عمـس  هنا   » نومیم نب  ورمع  زا : مدینش 
ذاعم نب  دعس  زیمآدیدهت  ترابع  هدرک ، لقن  یقهیب  هک  قایس 

1361 نارهت ، یسراپ ، همجرت  ص 219 ، ج 2 ، هوبّنلا » لئالد  - » 1
باتک حیحص ،» ، » يراخب کن : درک ؛»...  لقن  ثیدح  ذاعم  نبدعس  زا  هک  هدینش  هنع - هَّللا  یضر  دوعـسم - نب  هَّللادبع  زا  وا  هک  - » 2

.رکفلاراد تسفا ، ص 282 ، ج 7 ، يرابلا » حتف  : » زین ثیدح 3950 . ردبب ،» لتقی  نم  یبّنلا  رکذ   » باب يزاغملا ،
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: میناوخ یم  نینچ  شیرق  نارس  زا  یکی  هب  ار 

هب لیئارـسا  قیرط  زا  لبنح  نب  دمحا  یلو   (1) هنیدملا .» یلع  َکقیرط  هنم : کیلع  ُّدـشأ  وه  ام  َکَّنعنمأل  اذـه  ینَتعنم  نئل  هَّللا  امَأ و  »
: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  ذاعُم  نب  دعس  هتفگ  دوعسم ، نب  هَّللادبع  زا  تیاور  هب  نومیم  نب  ورمع  زا  وا  قاحسا و  یبا  زا  لقن 

: دسیون یم  يدقاو   (2) ماشلا .» یلإ  كرجتم  کیلإ  ّنعطقأل  تیبلاب  فوطأ  اّمنإ  ینتعنم  نإ  هَّللاو  »

ًادّمحم يوآ  دق  اذه و  كرتتأ  لاق  لهج و  وبأ  هاتأف  .فَلَخ  نب  هّیمُأ  یلع  لزنف  ردب ، لبق  ًارمتعم  ذاعم  نب  دعس  جرخ  و  يدقاولا : لاق  »
؟ برحلاب اننذآ  و 

« يداولا لهأ  دّیس  ّهنإف  مکحلا  یبأل  اذه  لقت  ْهَم ال  فلخ : نب  هّیمأ  لاق  انیلع ؟ مکریع  قیرط  نإ  امأ  تئش ، ام  لق  ذاعم : نب  دعس  لاقف :
هب نیو 88  یطخ  هخسن  رد  یلو  تسا ؛ هدمآ  حّحـصم  هخـسن  لصا  ناونع  هب  یّطخ 1617 ، هخـسن  ساسا  رب  يدقاو  هتفگ  نیا   (3) .. 

ِترابع اذه » لزنت  أ   » ياج هب  (4) و  ردب » لبق  هّکم  یلإ  ذاعم  نب  دعـس  جرخ  و   » هلمج ردب » لبق  ًارمتعم  ذاعم  نب  دعـس  جرخ  و   » ياج
كرتت «أ 

ار وت  يراجت  هار  ینعی  دشاب ؛ رت  نارگ  وت  رب  هک  مرادزاب  يزیچ  زا  ار  وت  يرادزاب ، ندرک  فاوط  نآ  زا  ارم  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  - » 1
« .هنیدم رب 

نب دمحا  کن : مدـنب ،» یم  ار  ماش  يوس  هب  وت  يراجت  هار  يرادزاب ، هبعک  هناخ  درِگ  ندرک  فاوط  زا  ارم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  - » 2
.تسفا لامعلازنک ، شماه  اب  دوعسم ، نب  هَّللادبع  دنسم  ص 400 ، ج 1 ، دنسم » ، » لبنح

نکاـس فـلخ  نبهّیما  لزنم  رد  هکم  رد  دـش و  جراـخ  هرمع  دـصق  هب  هنیدـم  زا  ذاـعم  نب  دعـس  ردـب  گـنج  زا  شیپ  دـنا : هتفگ  - » 3
گنج نالعا  ام  هب  هداد و  هانپ  ار  دمحم  هک  نآ  لاح  یهد ، یم  لزنم  ار  دعس  نیا  هنوگچ  تفگ : دمآ و  هیما  وا  دزن  لهجوبا  .دیدرگ 

: تفگ دعس  هب  فلخ  نب  هیما  .درذگ  یم  ام  رانک  زا  امش  ناوراک  هار  هک  وگب ، یهاوخ  یم  هچره  تفگ : ذاعم  نبدعـس  تسا ؟ هدرک 
: حیحصت ص 35 ، ج 1 ، يزاغم » ، » يدـقاو کن : تسا »! يداو  لها  رورـس  وا  هک  وگم  نینچ  لـهجوبا  مَکَح  وبا  هب  شاـب و  شوماـخ 

.سنوج ندسرام 
« .دش جراخ  هنیدم  زا  هرمع  دصق  هب  ذاعم  نب  دعس  ردب ، هعقاو  زا  شیپ  - » 4
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.تسا هدش  تباتک  تبث و  اذه »

یم ناشن  نیا  تسا و  هدرب  راک  هب  ار  دنا ) هتفگ  اولاق /(  هملک  دنس ، نایب  زاغآ  رد  يدقاو  ًالّوا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نتم  نیا  ّتیمها 
( مکریع قیرط  ناوراک /(  ریـسم  ّدس  رب  ینبم  ار  دعـس  زیمآدیدهت  هلمج  ایناث  .تسا  هدید  دّدعتم  قرُط  زا  ار  روکذم  دنـس  وا  هک  دهد 

.تسا هدروآ 

قیرط يانثتـسا  هب  هوبّنلا » لئالد   » رد یقهیب  یلو  .تسا (1)  هدرک  هدنـسب  يراخب  دانتـسا  هب  اهنت  روکذم  دنـس  هب  شباتک  رد  ریثک  نبا 
: ینعی مود  یتیاور  دنس  هب  هدشدای ،

زا اروت  یناگرزاب  هار  میاـمن : یم  مورحم  تسا ، نیا  زا  رت  مهم  بتارم  هب  ترظن  رد  هک  يراـک  زا  ار  وت  يوش ، نم  فاوط  عناـم  رگا  »
.تسا هدرک  دانتسا  .دیرب » مهاوخ  هنیدم 

هدش تبث  ياه  هلمج  همه  رد  هچنآ  لاح  ره  هب  .تسا (2)  هداد  رارق  دییأت  دروم  دّدعتم  قرط  هب  ار  دوعسم  نب  هَّللادبع  هتفگ  ریثک  نبا 
.تساه یندَم  طّسوت  ماش  اب  شیرق  یتراجت  هار  عطق  روبزم ، دیدهت  دوش ، یم  هدافتسا  ذاعم » نب  دعس  دیدهت   » صوصخ رد 

.میرذگب یگداس  هب  وا  نخس  زا  هک  تسین  برثی  فیاوط  نایم  رد  یکچوک  ّتیـصخش  لهـشألادبعونب ، هلیبق  خیـش  ذاعم » نب  دعـس  »
ناـعزانم نیرت  گرزب  زا  شیرق و  ناربـهر  زا  لـهجوبا  .میراـگنا  هدـیدان  ار  نآ  ریثأـت  هک  دوـبن  یلوـمعم  يدرف  زین  وا  دـیدهت  فرط 

رد میهد ؛ هولج  ّتیمها  یب  ار  ینایب  نینچ  ریثأت  تسا  نکمم  هنوگچ  .دـمآ  یم  رامـش  هب  هّکم  يراجت  تردـق  ناـبحاص  زا  تناـید و 
زا هچ  روکذم  نایوار  هلـسلس  یمامت  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  گرزب  یباحـص  دوعـسم » نب  هَّللادبع   » نآ يوار  هک  یلاح 

« بیذهّتلا بیذهت   » رد ینالقسع  رجح  نبا  ياه  هتـشون  هب  نوچ  دنراد و  راهتـشا  قدص  هقث و  هب  يراخب  بناج  زا  هچ  دمحا و  قیرط 
.دنتسه لاجر  ملع  ناملاع  دییأت  دروم  نانآ  هک  مدش  نئمطم  متفای ، ار  ناشلاوحا  حرش  مدرک و  هعجارم  بیذهّتلا » بیرقت   » و

، یبلح نیّدـلا  ناهرب  نب  یلع  کن : زین  توریب 1976 . دحاولادبع ، یفطـصم  قیقحت  ص 384 ، ج 2 ، هیوبّنلا » هریـسلا  ، » ریثک نبا  - 1
.م  1980 توریب ، هفرعملاراد ، پاچ  ص 378 ، ج 2 ، نومأملا ،» نیمألا  هریس  یف  هّیبلحلا  هریّسلا  »

.هداعّسلاهعبطم هرهاق 1932 م ، پاچ  ص 258 ، ثلاث ، ءزج  هیاهّنلا » هیادبلا و  - » 2
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ناونع هب  نآ  زا  یقهیب  هدروآ و  ردـب  هعقاو  هرابرد  دوخ  یخیرات  ياـه  شرازگ  ردـص  رد  ار  روبزم  ثیدـح  يراـخب  هک  نآ  رت  مهم 
.تسا هدرک  رکذ  ردب » هثداح  عوقو  ّمهم  للع  زا  یکی  »

رد يدیحوت  مسارم  ماجنا  رطاخ  هب  ًافرـص  اهنت و  ذاعم  نب  دعـس  دیدهت  هک  دریگ  رارق  رظن  ّدم  دـیاب  تهج  نآ  زا  وگتفگ  نیا  ّتیمها 
عطق هب  ار  لهجوبا  فده ، نیا  هب  لین  يارب  هدش و  یمسارم  نینچ  ماجنا  رد  ناناملسم  يدازآ  راتساوخ  ًاقیقد  دعس  تسا و  هدوب  هبعک 

.تسا هدرک  دیدهت  یتراجت  هار 

اهنآ سأر  رد  یندـم و  راـصنا  .دـشاب  هتفرگ  تروص  یندـم  ناناملـسم  هشیدـنا  یلبق و  هنیمز  نودـب  ناـیب ، نیا  هک  منک  یمن  ناـمگ 
مسارم يدازآ  هب  یسرتسد  مدع  تروص  رد  هک  دندوب  هداد  رارق  رظن  دروم  هنیدم  رد  ار  هّوقلاب  تاناکما  نیا  راصنا ، فیاوط  ناگرزب 

یلص دّمحم  اب  یناث  هبقع  رد  هک  دوب  ینامیپ  هجیتن  نیا  .دنهد  زورب  دوخ  زا  شیرق  ياه  ّتیساسح  اب  بسانم  یـشنکاو  هّکم ، یبهذم 
.دننک يرادهگن  عافد و  ناشنارسمه ، نادنزرف و  دوخ ، دننام  شیرق  ربارب  رد  شنارای  وا و  زا  هک  دندوب  هدومن  دقعنم  هلآ  هیلع و  هللا 

یلص دّمحم  ياه  هشیدنا  رد  هک  میرادن  تسد  رد  يدنس  كردم و  چیه  تسین و  ربمایپ  صخـش  هب  طوبرم  هجو  چیه  هب  نامیپ ، نیا 
.دشاب هدراذگ  نایم  رد  راصنا  زا  یکی  اب  ار  نآ  ای  دشاب و  هتشاد  ياج  شیرق  ِدیدهت  هلآ ، هیلع و  هللا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  نآ  ساسا  رب  راصنا  دوب و  هدش  نانآ  هیلع  یشکرس  لیابق و  تراغ  مدع  راتـساوخ  هبقع  نامیپ  رد  ربمایپ 
اب دوخ  هرجاشم  رد  دعس  دشاب ، هتشاد  زاربا  يا  هتفگ  ای  هشیدنا و  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هزات  .دندوب  هداد  تعیب  تسد 

: دنک یم  حیرصت  دیوگ و  یم  نخس  دوخ  بناج  زا  وا  یلو  درک ؛ یم  هراشا  نآ  هب  لهجوبا 

ای اـم و  ربماـیپ  دـیوگ : یمن  .دـیرب و  مهاوخ  هنیدـم  زا  ارت  هار  ّنعّطقـأل / رگید : يدنـس  رد  .موـش و  یم  عناـم  اـی  بجوـم  کـّنعنمأل /
.دش دنهاوخ  امش  یناگرزاب  عنام  ناناملسم 

تلفغ هدروآ ، دوجو  هب  شیرق  نارـس  یمومع  ناهذا  رد  لهجوبا ، اب  ذاعم  نب  دعـس  يوگتفگ  هک  يراـثآ  زا  میناوت  یمن  لاـح  ره  هب 
هب ار  اه  یکم  هّجوت  هبقع  تعیب  ياهزور  ناـمه  رد  ماـش  هّکم - یناـگرزاب  هار  يارب  يرطخ  نینچ  ياـه  هنیمز  هک  نآ  هصاـخ  مینک ؛

بلج دوخ 
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زا یبقاوع  هچ  هک  تشاد  دوجو  ینارگن  نیا  دندش ، لوغشم  دمآ  تفر و  هب  شیرق  یتراجت  ياه  ناوراک  یتقو  ور  نیا  زا  .دوب  هدرک 
یلامـش ياهرهـش  اـب  شیرق  تراـجت  ًاـساسا  اـه و  ناوراـک  هّجوـتم  اـهنآ  زا  راـصنا  يّدـج  تیاـمح  هنیدـم و  هـب  ناناملـسم  ترجه 

.دوش یم  برعلاهریزج 

اهنآ رب  مکاح  یشزرا  ماظن  لیابق و  تفاب  هجیتن  هکلب  دوبن ؛ نایشیرق  هیلع  ناناملسم  ینید  ياه  يریگ  عضوم  زا  یشان  یعاضوا  نینچ 
تابـسانم .تشاد  یماو  اه  یّکم  ضّرعت  زا  یـشیدنا  هراچ  رکف  هب  ار  اه  یندَـم  داد و  یم  رارق  هنیدـم  ربارب  رد  ار  هّکم  ًاـمازلا  هک  دوب 

.داهن دیازت  هب  ور  ِتفلاخم  لقاال  ای  داضت و  هب  ور  ههبج ، ود  نیا  نایم 

رد ّربدت  ادخ و  هب  نامیا  هک  دوب  نیا  رب  رارق  .دوب  يو  یصخش  شور  اب  مأوت  وا ، نییآ  لوصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تامیلعت 
نوماریپ هدـیرب و  كرـش  زا  هک  دوب  یمدرم  يونعم  یلاعت  انامه  هک  ددرگ  یهتنم  فدـه  کـی  هب  یناـسنا ، قـالخا  میکحت  تقلخ و 

.دندوب هدز  هقلح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ار نایحیسم  نایدوهی و  یمجاهت ، ای  یعافد و  ّتیعقوم  میکحت  ياج  هب  تسب و  يردارب  نامیپ  مدرم ، نایم  هنیدم ، هب  دورو  ودب  رد  وا 
ناناملسم ات  داهن  انب  یهاگدجس  امرخ ، تخرد  ياه  هخاش  اب  .دومن  توعد  ناملـسم  هزات  برع و  لیابق  اب  زیمآ  تملاسم  یگدنز  هب 

.دنوش بلاط  ار  شمارآ  حلص و  تسار و  هار  دنزادرپب و  دنوادخ  ّتیدوبع  شیاتس و  هب 

ربارب رد  هک  يا  هنارّوهتم  راک  زا  ناملـسم  هزات  ياه  یندَـم  هن  دوب و  رانکرب  تردـق  هسوسو  زا  شیرق  هن  يونعم ، دـنور  نیا  رانک  رد 
لاوما زا  یناوراـک  یتـقو  .دـندوب  لاـیخ  هدوسآ  دـندوب ، هدرک  اـهنآ  نییآ  نانمـشد  هاـگهانپ  ار  هنیدـم  هدـش و  بکترم  شیرق  نارس 

ینارگن نیا  دـندش ، یم  اـه  یّکم  اـب  يراـجت  هدوارم  هب  روبجم  تشیعم ، يارب  اـه  یندـم  اـی  درک و  یم  تکرح  یبناـج  هب  نایـشیرق 
یم يا  هعقاو  ای  هثداح  نیرتکچوک  لاح ، نیا  رد  .دز  یم  مقر  برعلاهریزج  یعاـمتجا  خـیرات  يارب  ار  یـساّسح  ياـهزور  كرتشم ،

.دروآ راتفرگ  لیابق  تاعزانم  نتم  رد  ار  وا  دیدج  نییآ  ربمایپ و  دزاس و  رو  هلعش  ار  اه  یگنهامهان  تابّصعت و  رابنا  تسناوت 

ینارگن نآ  لابند  هب  هک  دوب  یمرضح  نب  ورمع  لتق  دش ، هدز  يّدج  ینارگن  هنابّصعتم و  ِّتیـساسح  ِرابنا  نیا  رب  هک  یتیربک  نیتسخن 
.درک دیدشت  ار  لیابق  ییورردور  ِرطخ  اه ،

نآ رد  راوگرزب  نآ  دوب و  رود  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يالاو  راتفر  مالسا و  نییآ  نتم  زا  روبزم ، لِماع 
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هب ار  نآ  ناتسرپ  تب  ناهذا  هک  دش  یثداوح  بجوم  دندوب ، هدش  نآ  بکترم  ناناملـسم ، زا  نت  دنچ  نوچ  اّما  تشادن ؛ یـشقن  چیه 
.دنتسناد طبترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش 

یّـصاخ یگتـسبلد  چیه  یب  ار  رما  تقیقح  هدرک ، ور  ریز و  ار  طوبرم  دانـسا  مینک ؛ یفّقوت  نامز  زا  ههرب  نیا  صوصخ  رد  دیراذگب 
: میوش ایوج 

شحج نب  هَّللادبع  ياطخ  ب : / 2

: تسا هتفگ  یقهیب  هک  هدوب  یّمهم  هعقاو  هچ  شحج ، نبا  ياطخ  دید  دیاب 

دای ریبز  نبهورع  زا  يربط  ریرج  نب  دـمحم  .تسا (1) و  هتسناد  گنج  بجوم  ار  نآ  هعقاو ، ثیدح  نایب  نمـض  يرهز  باهـش  نبا 
: هداد رظن  وا  هک  دنک  یم 

: یبرع نتم   (2) .دش » شیرق  ناکرشم  ادخ و  ربمایپ  نایم  اه  گنج  رگید  یّتح  ردب و  هعقاو  ببس  یمرضح  نب  ورمع  لتق  »

امیف شیرق  یکرشم  نیب  و  مّلس - و  هلآ ] و   ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  نیب  تناک  یتلا  بورحلا  رئاس  ردب و  هعقو  جاه  يّذلا  ناک  «و 
«. ّیمرضحلا نب  ورمع  یمیمتلا ، هَّللادبع  نب  دقاو  لتق  نم  ناک  ام  ریبزلا  نب  هورع  لاق :

ربمایپ بجر ) هام  رد  ینعی   ) ناناملـسم نایـشیرق و  نایم  ردـب  هثداح  عوقو  زا  لبق  هام  ود  هنیدـم ، رد  ربمایپ  فّقوت  هاـم  نیمهدـفه  رد 
ِیهورگ ياهدـمآ  تفر و  ّتیعقوـم  یـسررب  يارب  دوـخ  ناراـی  زا  دـنچ  ینت  هارمه  هـب  ار  شحج  نـب  هَّللادـبع  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

، ناناملسم نداد  رارق  راشف  تحت  رازآ و  يارب  اهنآ  تامیمصت  اب  طابترا  رد  ناتسرپ  تب  زا  ًافرص  ات  داتـسرف  هّکم  یلاوح  هب  نایـشیرق 
.دندرگزاب هنیدم  هب  هدروآ ، تسد  هب  يرابخا 

رد ات  داد  شحج  نب  هَّللادبع  تسد  هب  هتشاگن و  يا  همان  رد  ار  ّتیلوؤسم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.یسراف همجرت  ص 217 ، ج 2 ، هوبّنلا » لئالد  - » 1
هعبطم لّوا ، پاچ  ص 267 ، ءزج 2 ، كولملا » ممألا و  خیرات  : » زین .یـسراف  همجرت  ص 944 ، ج 3 ، كولملا » لسّرلا و  خـیرات  - » 2

.هّیرصملا هّینیسحلا 
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: تسا هدرک  تبث  نینچ  يدقاو  ار  همان  نومضم  .دنادب  رفس  نیا  رد  ار  دوخ  ّتیلوؤسم  هدرک و  زاب  ار  نآ  هار  همین 

نمیف يرمَأل  ِضماو  کـعم ، ریـسم  ـال  یلع  کباحـصأ  نم  ًادـحَأ  ّنهرکت  ـال  و  هتاـکرب ، هَّللا و  مسا  یلع  هَلَْخن  نطب  یتأـت  یّتح  رـس  »
ّینأ هرما  و  : » تسا هدرک  حیرـصت  زین  دعـس  نـبا   (1) شیرق .» ریع  اـهب  ْدَّصرتف  هتاـکربو ، هَّللا  مسا  یلَع  هَلَْخن  نطب  یتأـت  یتح  کـعبت 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  رتلماک  یظافلا  ّتیعماج و  اب  ار  همان  نتم  ماشه  نبا   (2) شیرق » ریع  اهب  دصری 

یقهیب  (3) مهراـبخأ .» نم  اـنل  ملعت  ًاـشیرق و  اـهب  هدـصرتف  فئاـطلا  هکم و  نیب  هَلَْخن  لزنت  یّتح  ضماـف  اذـه  یباـتک  یف  ترظن  اذإ  »
: دنک یم  لقن  ریبز  نب  هورع  زا  ًاحیرص 

نیا  (4) .دروایب » ناـشیا  يارب  ار  شیرق  راـبخا  دور و  هلخن  هب  اـت  داد  ّتیرومأـم  شحج  نب  هَّللادـبع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  »
رـضاح لاح  رد  دنتـسه و  لیذهونب  زا  شنانکاس  مومع  هک  هدوب  هّینامیلا  هلخن  يداو  شحج ، نبا  ِدصقم  هک  دهد  یم  ناشن  كرادم 
فئاط یلاها  اب  طابترا  رد  نایـشیرق  دّدرترپ  طیحم  زا  عالّطا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ِفده  نیا  ربانب  .دراد  رارق  هّکم  تاراما  رد 

.تسا (5) هدوب 

راداو دوخ  اب  ندـش  هارمه  هب  ار  تنارای  زا  کی  چـیه  و  یـسرب ؛ هلخن  يداو  هنایم  هب  اـت  نک  تکرح  وا  تکرب  هب  ادـخ و  ماـن  هب  - » 1
رظنریز ار  شیرق  ناوراک  اج  نآ  رد  یـسرب و  هلخن  يداو  هنایم  هب  هک  ینامز  ات  نک ، ارجا  دوخ  ناهارمه  دروم  رد  ارم  نامرف  نکم و 

.سنوج ندسرام  حیحصت  ص 14 ، ج 1 ، يزاغملا » ، » يدقاو کن : ریگب ؛»
.توریب رداص ، راد  پاچ  ص 10 ، ج 2 ، يربکلا » تاقبّطلا  - » 2

ار شیرق  اـج  نآ  رد  ییآدورف ، دراد ، رارق  فئاـط  هکم و  ناـیم  هک  هلخن  يداو  رد  اـت  ورب  شیپ  هب  يدـید ، ارم  هماـن  نـیا  یتـقو  - » 3
یبابلا پاچ  اقسلا و  یفطصم  حیحصت  یبرع ، ص 252 ، ج 2 ، هیوبّنلا » هریـسلا  : » کن نک ؛» هاگآ  نانآ  رابخا  زا  ار  ام  ریگب و  رظنریز 

.م  1936 یبلحلا ،
ص 216 كردم ، نامه  هّوبّنلا ،» لیالد  - » 4

ضایر 1981 م پاچ  ص 356 ، جحلا » قرط  کسانملا و   » لیذ رساجلا ، دمح  کن : هلخن  هراب  رد  - 5
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زا يرابخا  ات  تشاد  هفیظو  ًافرـص  طـقف و  شحج  نب  هَّللادـبع  اـًلوا  هک  دـهد  یم  ناـشن  روکذـم  یخیراـت  تادنتـسم  رگید  ییوس  زا 
راـبجا و چـیه  يراـک  نینچ  ماـجنا  يارب  ًاـیناث  دـناسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ناناملـسم ، ترجه  زا  سپ  شیرق  ّتیعقوـم 

.دندوب ّریخم  تشگزاب ، ای  ریسم و  هب  نداد  همادا  باختنا  رد  هنادازآ  اهنآ  دنکن و  لیمحت  دوخ  ناهار  مه  هب  ار  یهارکا 

ًاعمس و : » تسا هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  همان  ندناوخ  زا  سپ  شحج  نب  هَّللادبع  هک  دنا  هتـشون  ناسیون  هریـس  همه 
«. مهنم ًادحأ  هرکتـسأ  نأ  یناهن  دق  و  : » تسا هدرک  مالعا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  ًاحیرـص  دوخ  ناهار  مه  هب  و  ًهعاط »
هب ریسم ، رد  نانآ  .دنتـشاد  تیاضر  هار  همادا  هب  شحج  نبا  ناهارمه  یگمه  هک  دنهد  یم  ناشن  دیدرت  نودب  یخیرات  كرادم   (1)

: دندمآ یم  فئاط  زا  هک  دندیسر  نایشیرق  زا  یناوراک 

: شردارب یموزخم و  هریغم  نب  هَّللادبع  نب  نامثع  ناْسیَک ، نب  مکِح  یمرْضَح ، نب  ورمع 

هریـس و خیرات ، ربتعم  عبانم  نیب  یفالتخا  چیه  اجنیا  ات  .دـندوب  زیوم ) تسوپ و  ًارهاظ   ) یتراجت ِراب  هارمه  یموزخم  هَّللادـبع  نب  ِلفْون 
.تسین ثیدح 

ار راک  نیا  هک  دـنبای  یم  رظن  قافّتا  اهنآ  دراذـگ و  یم  نایم  رد  ار  ناوراک  نیا  هب  هلمح  هشقن  دوخ  ناهار  مه  اب  شحج  نب  هَّللادـبع 
ماجنا دوب ، هداد  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  يروتـسد  مغریلع  ریقح  هدیقع  هب  مارح و  هام  رد  نآ  ِّتیعونمم  مغریلع 

.دنهد

دـناسر و لتق  هب  ار  وا  درک و  باترپ  یمرْـضَح  نب  ورمع  يوس  هب  يریت  شحج  نب  هَّللادـبع  ناراـی  زا  یکی  یمیمت  هَّللادـبع  نب  دـقاو 
فّرـصت ار  ناوراک  راب  هدرک ، ریـسا  ار  ناسیک  نبا  مکِح  هَّللادـبع و  نب  نامثع  ینعی  ناوراـک ، یـشیرق  ناـهار  مه  زا  نت  ود  هاـگنآ ،

.دنتشگزاب هنیدم  يوس  هب  هدومن ،

هتفریذـپ ار  نآ  ِّتیعونمم  دنتـشاد و  ّتیـساسح  نآ  هب  تبـسن  برع  فئاوط  همه  هک  یهام  داتفا ؛ قافّتا  مارح  هام  رد  ًالّوا  هثداـح  نیا 
.دندوب

دید تسیاب  نونکا  .داد  خر  مالـسا  نییآ  رد  هدش  هتفریذپ  ياهدادرارق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تامیلعت  مغریلع  راک ، نیا  ًایناث 
.دوب هچ  هعقاو  نیا  لابق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شنکاو  هک 

.م ضایر 1981  پاچ  ص 356 ، جحلا » قرط  کسانملا و  - » 1
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: دسیون یم  قاحسا  نبا  زا  لقن  هب  ماشه  نبا 

ریعلا و فـقوف  مارحلا ؟ رهـشلا  یف  لاـتقب  مکترمأ  اـم  لاـق : هنیدـملا  مّلـسو - هلآو ]  ] هـیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  یلع  اومِدَـق  اّـملف  »
یم هرقب ، هروس  هیآ 217  لیذ  یمق  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  بهذـم ، هیماما  زا  (1) و  ًائیش .» کلذ  نم  ذخأی  نأ  یبأ  و  نیریـسألا ،
لتق هثداح  عوقو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنـس ، نیا  ساسا  رب   (2) ًائیـش .» اهنم  اولانی  ملو  اهیلع  ناک  ام  ریعلا و  اولزعف  : » دـسیون

.دیامن ششخب  ار  اهنآ  میانغ ، يدنب  میسقت  رد  هعماج  نآ  یتّنس  موسر  قبط  دشن  رضاح  تشاذگ و  رانک  ار  یتراجت  راب  دش ؛ ّرثأتم 

قیرط زا  وا  ناهار  مه  شحج و  نب  هَّللادبع  فرط  زا  يراک  نینچ  باکترا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنت  شنکاو  نیا  يدقاو 
: تسا هدرک  تبث  يزاغملا »  » باتک رد  هنوگنیا  میَحُس  نب  نامیلس  زا  لقن  هب  هَْربَس  یبأ  نبا 

اوسّـسحتی نأ  مهرمأ  اّمنإ  مارحلا ، رهـشلا  ریغ  مارحلا و ال  رهـشلا  یف  لاـتقلاب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  مهرمأ  اـم  »
مارح هام  ریغ  ای  مارح و  هام  رد  لتق  ماـجنا  هب  ار  دوخ  ناراـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوش  یم  مولعم  اذـل   (3) شیَُرق .» رابخأ 

.تسا هدرک  یم  تیامح  ناناملسم  هب  تبسن  يرازآ  هجنکش و  لتق و  ره  زا  شیرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدرکن  بیغرت 

، دشاب راک  رد  لاتق  لتق و  رب  يرابجا  هک  نیا  نودب  وا  ناهار  مه  شحج و  نب  هَّللادبع 

دـینک و دربن  مارح  هاـم  رد  هک  مدادـن  ناـمرف  ار  امـش  دومرف : دـندمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دزن  هب  هنیدـم  رد  نوچ  - » 1
« هیوبّنلا هریـسلا  « ؛»...  تشادنرب يزیچ  لاوما  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دیریگ و  تراسا  هب  ار  نت  ود  دـیرادزاب و  ار  ناوراک 

ص 254 ج 2 ،
« .دنتشادنرب نآ  زا  يزیچ  دنداهن و  رانک  هب  ار  نآ  راب  ناوراک و  - » 2

روتـسد طقف  هکلب  دـندادن ، ناـمرف  دربن  هب  ار  ناـشیا  مارح ، هاـم  ریغ  رد  هچ  مارح و  هاـم  رد  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  - » 3
ص 16 ج 1 ، يزاغم ، يدقاو ، دنوش ؛» هاگآ  شیرق  رابخا  زا  هک  دنداد 
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يدقاو .دندش  هداتسرف  شیرق - متس  زا  نانآ  رارف  ناناملسم و  جارخا  زا  سپ  اه - نآ  هنازوت  هنیک  عضاوم  نایشیرق و  زا  یهاگآ  يارب 
: تسا هتفگ  هک  هتشاد  یسرتسد  دانسا  زا  يا  هعومجم  هب 

لوسر لاق  و  نیریسألا ، سبح  ًائیش و  اهنم  ذخأی  ملف  ریعلا  فَّقَو  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یلع  اومدق  اّملف  اولاق ...  »
: دوب هتفگ  وا  هک  دنک  یم  تیاور  راِین  نب  هدُرب  یبأ  زا  (1) و  مارحلا .» رهشلا  یف  لاتقلاب  مکترمأ  ام  هباحصأل : هَّللا 

شنکاو نیا  ریبز ،» نب  هورع   » تـیاور زا  یتمـسق  رد  یقهیب   (2) هَلَْخن .» لهأ  مئاـنغ  فقو  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - ّنإ  »
: تسا هدرک  تبث  هنوگنیا  ار  نآ  هدروآ ، ام  دای  هب  يا  هثداح  نینچ  عوقو  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتیاضران  دیدش و 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دندیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  نوچ  دندروآ و  هنیدم  هب  دنتخادنا و  ولج  ار  ناوراک  نارتش  اهنآ  »
: دومرف هلآ  و 

زا دندرک و  يرادهگن  ار  ریـسا  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دینک  لاتق  مارح  هام  رد  هک  مدوب  هدادـن  روتـسد  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 
كدنا رد  یمرـضح  نب  ورمع  لتق  هلخن و  هعقاو  ربخ  راشتنا   (3) .دندومرف » طبض  ار  نآ  طقف  دنتـشادنرب و  يزیچ  مه  ناوراک  لاوما 

دش ّرثأتم  هعقاو  نیا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننک  هّجوت  نایـشیرق  هک  نآ  یب  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  برعلاهریزج  یتّدم 
بجوتـسم  » ار دوخ  یقهیب  حیرـصت  هب  زین  اهنآ  .دـناجنر  يراـک  نینچ  ماـجنا  رطاـخ  هب  ار  شناراـی  نیرتهب  درک و  شهوکن  ار  نآ  و 

.دنتفای یهلا » تبوقع 

فلاخم ار  نآ  دندومن و  یعس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  راتفر  مالسا و  قالخا  هیلع  غیلبت  هب  نانمشد ،

.تشادنرب يزیچ  نآ  زا  درک و  طبض  ار  ناوراک  راب  ترضح  دندمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  هب  نوچ  دنا ...  هتفگ  - » 1
« .مدادن نامرف  مارح  هام  رد  دربن  هب  ار  امش  دومرف : دوخ  باحصا  هب  درک و  سبح  مه  ار  ریسا  ود  نآ 
ص 18 كردم ، نامه  کن : درک ،» طبض  ار  هلخن  لها  ياه  تمینغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - » 2

ص 216 ج 2 ، هّوبّنلا » لئالد  - » 3
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لتق هب  ناناملـسم  زا  يا  هّدـع  طّسوت  هک  دوب  شیرق  زا  درف  نیلّوا  هک  ار  یمرـضح  لتق  دـندرک و  دادـملق  برع  یخیراـت  ياـه  قفاوت 
یـشقن هثداـح  عوقو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هن  هک  یلاـح  رد  دـندومن ؛ دـیدج  نییآ  ندرک  موکحم  يارب  يا  هلیـسو  دیـسر ،

نانمـشد و ِنآ  زا  عقاو  رد  هک  ار  ناوراک  لام  یّتح  وا  .تشاد  تیاضر  نآ  نابکترم  زا  هن  درک و  ینمـض  تقفاوم  نآ  اـب  هن  تشاد و 
شنابحاص هب  ار  نآ  ات  درک  فیقوت  دندوب ) هداد  هجنکـش  ار  ناناملـسم  راب  نارازه  هک  یناسک   ) دوب ناناملـسم  يّدج  ناگدنهدرازآ 
.دوب اهب  نوخ  تخادرپ  هدامآ  برع  فیاوط  ننس  قبط  یخیرات ، تادنتسم  نامه  هب  انب  دومن و  دازآ  ار  اهنآ  يارسا  دنادرگزاب و 

یم دای  هب  ار  ریبز  نب  هورع  رظن  هدش ، ادص  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اهنآ  سأر  رد  ناناملسم و  كرتشم  ساسحا  نیا  اب  یقهیب 
: دوب هتفگ  اطخ  نیا  هراب  رد  هک  دروآ 

تمینغ هب  ار  ناوراک  لاوما ]  ] دنتـشک و ار  وا  دندرب و  هلمح  یمرـضح  نبا  هب  دندوب ، هدـش  ییایند  ياه  هتـساوخ  هتفیـش  هک  یناسک  »
« .دنتفرگ

یعیفر ماقم  هب  اهدعب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  يالاو  ّتیـصخش  تسیابن  هنافرطیب ، ياه  شواک  رد  دنک  یم  رکف  ریقح 
.دزادنیب ّتیونعم  نامیا و  ياه  هبرجت  ریسم  رد  اهنآ  هّیلّوا  یگدنز  لیلحت  رب  يا  هدرپ  دنسر ، یم 

هن هک  ار - وا  هتخادنا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شود  هب  ار  اهراک  نیا  مامت  ّتیلوؤسم  هک  دـندرک  یعـس  نایـشیرق  ریدـقت ، ره  هب 
اه و لـتق  اـه و  تموصخ  نینچ  زا  تشاد ، هک  يا  هویـش  قبط  دوخ  تشاد و  یم  اور  ار  لـتق  شنییآ  هن  دوب و  يراـک  نینچ  هدـنامرف 
زا هک  اـطخ  نیا  شـشوپ  ریز  ار  دوخ  هنیرید  ياـه  هنیک  دـننک و  دادـملق  هعقاو  لوؤسم  تسج ، یم  يرازیب  نمـشد  میاـنغ  بحاـصت 

یتسرپ تب  ماظن  ّتیثیح  هداعا  ناکما  اه ، ّتیبصع  کیرحت  اب  دننک و  راکـشآ  دوب ، هتفرگ  تروص  ناناملـسم  هزات  زا  يا  هّدع  بناج 
زا زیمآ  تنوشخ  يریگولج  ناناملـسم و  لاوما  ِقحان  هب  ِفیقوت  اهءاذـیا و  رازآ و  اه و  تیانج  دـنزاس و  مهارف  ار  یناویح  قالخا  و 

نیا هعومجم  دـنزاس و  ناهنپ  دـندوب ، نآ  هتفیـش  دوخ  هک  تراـغ » لاـتق و  زا  دوخ  فّسأـت  ياـه  کـشا   » ریز ار  ینید  مسارم  ماـجنا 
.دنناشک برع  لیابق  خر  هب  ار  اه  يزاسوج 

: دروآ یم  هورع  ثیدح  رد  یقهیب 
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یم ار  مارح  هام  تمرح  دیامن و  یم  ریـسا  ار  نادرم  دریگ و  یم  ار  لاوما  دنک ؛ یم  يزیرنوخ  مارح  هام  رد  دّـمحم  دـنتفگ : یـشیرق  »
: تسا هدرک  تبث  نینچ  رصتخم  يدنب  عمج  کی  رد  ار  شیرق  ياه  هتفگ  يدقاو   (1) .دنکش »

زا یشنکاو  نینچ   (2) همّظُعی .» کلذ و  مّرُحی  ناک  دق  لاملا و  مدلا و  باصأ  دقف  مارحلا ، رهـشلا  دّمحم  ّلحتـسا  دـق  شیرق : تلاقف  »
ناوت یم  یخیرات  عبانم  رد  هدـش  تبث  ياه  هتفگ  يالبال  زا  دوب و  وربور  یّکم  یندـم و  ناناملـسم  مومع  تقفاوم  اـب  شیرق ، بناـج 

: یقهیب حیرصت  هب  هک  تفای  یبوخ  هب  ار  نآ 

« .دندرک اهنآ  شنزرس  هب  عورش  ناناملسم  زا  یهورگ  »

يراددوخ شحج  نب  هَّللادبع  يرفن  تشه  هورگ  اب  یهار  مه  زا  رفن ، ود   » هک دوش  یم  مولعم  ًاقیقد  يرهز  باهش  نبا  تیاور  زا  اهنت 
«. دندرک

: هلمج تسا : ینتفگ 

قح رد  تخـس  ياه  نخـس  دـندرک و  یم  شنزرـس  ار  ناشیا  رگید ، ناناملـسم  و  « ؛» اوعنـص اـمیف  نیملـسملا  نم  مهناوخإ  مهفّنع  «و 
فّـسأت دروـم  اـطخ  نیا  هک  دـنک  یم  دـعاقتم  ار  ناـقّقحم  ًاـقیقد  تسا ، هدرک  داـی  نآ  زا  قاحـسا  نـبا  هـک   (3) .دـنتفگ » یم  ناشیا 

هب يربط  ریرج  نب  دّـمحم  رفعجوبا  هک  نآ  هصاخ  تسا ؛ هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تامیلعت  هعومجم  رد  هدوب و  ناناملـسم 
: هک تسا  هدرک  لقن  ار  هورع  تیاور  رتشیب  تحارص 

و هب ، اورمؤت  َمل  ام  متعنص  مهل : اولاق  و  اوعنص ، امیف  نوملسملا  مهفّنع  «و 

ص 216 ج 2 ، هوبنلا : لئالد  - 1
ار مارح  هام  نونکات  هک  نآ  لاح  هتـسناد ! حاـبم  ار  لاـم  نوخ و  هتفرگ و  هدـیدان  ار  مارح  هاـم  تمرح  دـمحم  دـنتفگ : نایـشیرق  - » 2

.نامه .تشاد » یم  گرزب  داهن و  یم  تمرح 
ص 532 ج 2 ، یسراپ ، همجرت  اب  كردم ، نامه  - 3
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: نتم یسراپ  همجرت  ساسا  رب   (1) لاتقب .» اورمؤت  مل  و  مارحلا ، رهشلا  یف  متلتاق 

« .دیتشادن ار  نآ  نامرف  دیدرک و  گنج  مارح  هام  رد  دوب و  هتفگن  ربمایپ  هک  دیدرک  يراک  دنتفگ  دندرک و  ناشتمالم  ناناملسم  »

هدوب يا  هثداح  نینچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  یطابترا  یب  تابثا  رد  ّقثوم  يدنـس  اورمؤت » مل  اـم  متعنـص  : » هک نیا  رب  دـیکأت 
رهـشلا یف  متلتاق  و   » هلمج .دنا  هدرکن  مالـسا  نییآ  ِقباطم  يراک  شناهار  مه  شحج و  نبا  دهد  یم  ناشن  هلمج  نیا  عقاو  رد  .تسا 

.تسا هدوبن  تساه ، هنیک  زا  نتساک  يارب  یلاجم  ّرفم و  هک  برع  بوخ  مسر  قباطم  راک  نیا  هک  تسا  نآ  نّیبُم  مارحلا »

رابخا هک  دـندوب  رومأم  اهنت  دـنا و  هتـشادن  نتـشک  ِزّوجم  روبزم ، تعامج  ًاساسا  هک  تسا  نیا  رگناشن  زین  لاـتقب » اورمؤت  مل   » ریبعت و
.دنروایب دوخ  اب  ار  شیرق 

اریز یـسیسأت ؛ هن  تسا و  هدوب  ییاضما  مکح  بجر ) مّرحم و  هّجحلاوذ ، هدعقلاوذ ،  ) مارح هام  راهچ  رد  لتق  تمرح  هاگدـید  نیا  زا 
: یقهیب هتفگ  هب  .تسا (2)  هدش  یم  تیاعر  زین  ّتیلهاج  رد 

دنس نیا   (3) .دومن » مالعا  مارح  دوب ، لوادـتم  هک  نانچمه  ار  مارح  هاـم  رد  گـنج  درک و  تخادرپ  ار  یمرـضح  ياـهبنوخ  ربماـیپ  »
: هک تسا  هدرک  تبث  هورع  زا  وا  يرهزلا و  زا  لقن  هب  رَمْعَم  زا  يدقاو  زین  ار  یخیرات 

مّرح ّیمرضحلا و  نب  ورمع  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  يدَوَف  »

، لّوا پاچ  ص 263 ، ءزج 2 ، كولملا ،» ممألا و  خـیرات  : » زین .یـسراپ  همجرت  اـب  ص 938 ، ج 3 ، كولملا ،» لـسّرلا و  خـیرات  - » 1
.هّیرصملا هّینیسحلا  هعبطم 

، هرهاق موس ، پاچ  ، 76 صـص 80 - ثلاث ، ءزج  برعلا ،» لاوحأ  هفرعم  یف  برالا  غولب  ، » یـسولآ کن : مارح ، ياه  هام  هراـب  رد  - 2
.يرثألا هجهب  دمحم 

ص 215 ج 2 ، كردم ، نامه  - 3
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دریگ یمرد  يدایز  تاثحابم  هنیدم ، رد  ناناملسم  طیحم  رد  یعاضوا  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط   (1) همّرُحی .» ناک  امل  مارحلا  رهشلا 
رس هب  نابعش )  ) مارح هام  هب  ّقلعتم  ياهزور  رد  هک  دنتـسناد  یمن  شنارای  شحج و  نبا  هک  نیا  رب  ینبم  ناثّدُحم  زا  یـضعب  شالت  و 
لاح ره  هب  اهنآ  اریز  ددرگ ؛ یّقلت  اطخ  نیا  رب  یـششوپ  دـناوت  یمن  تسا ؛ بجر  هاـم  رخآ  ياـهزور  دـندرک  یم  ناـمگ  دـنرب و  یم 

ربمایپ تامیلعت  وس و  کی  زا  شیرق  تاغیلبت  رثا  رد  اذـل  دـنا ؛ هتـشادن  تراسا  لـتق و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يا  هزاـجا 
رد شیرق  هبناـجکی  ّتیعقوـم  ًاـتیاهن  دـندش و  ادـص  مه  شحج  نبا  مادـقا  هیلع  مدرم ، موـمع  رگید ، يوـس  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

ياشگهار هعقاو ، لیلحت  رد  تسب  نب  نیا  ِتبقاع  دـش و  رت  مکحتـسم  دوب ، هدرک  اپرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هیلع  هک  یحاـنج 
: مینک اه  لّمأت  نآ  ّتیمها  اب  رایسب  هنانیب و  عقاو  زادنا  مشچ  رب  دیاب  هک  دش  يا  هیآ  مالعا 

َْدنِع ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجارْخِإ  ِمارَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  ِِهب َو  ٌْرفُک  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ْنَع  ٌّدَص  ٌرِیبَک َو  ِهِیف  ٌلاِتق  ُْلق  ِهِیف  ٍلاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
َوُه ْتُمَیَف َو  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَـتْرَی  ْنَم  اوُعاطَتْـسا َو  ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  ِلـْتَْقلا َو ال  َنِم  ُرَبْکَأ  ُهَْنتِْفلا  ِهَّللا َو 

دنسرپ یم  مارح  هام  هراب  رد  وت  زا  .َنوُِدلاخ (2)  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأَف  ٌِرفاک 
دزن شمدرم » ندرک  نوریب  مارح و  دجسم  وا و  راکفا  ادخ و  هار  زا  نتشادزاب   » تسا و گرزب  نآ  رد  رازراک  وگب : نآ ؛ رد  گنج  و 

ناتنید زا  ار  امش  دنناوت  رگا  ات  دننک ؛ یم  رازراک  امـش  اب  هتـسویپ  ناکرـشم  .تسا  رتدب  راتـشک  زا  هنتف  و  تسا ؛ لاتق ] زا   ] رتمهم ادخ 
هتـشگ لطاب  ناشلامعا  ترخآ  ایند و  رد  ناسک  نینچ  دـشاب ، رفاک  دریمب و  ددرگزاـب و  شیوخ  نید  زا  امـش  زا  هک  ره  .دـننادرگزاب 

« .دننادواج نآ  رد  دنتسه و  خزود  لهأ  اهنآ  .تسا 

ص 18 ج 1 ، يزاغملا ،» - » 1
217 هرقب : - 2
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ربمایپ دـیدش  شنکاو  وا و  لامعا  ربخ  راشتنا  و  شحج » نب  هَّللادـبع   » هّیرـس دـمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  نأش  هک  تشاد  تسیابن  يدـیدرت 
یم بوسحم  هعقاو  لیلحت  زا  مالـسا  ییاـهن  رظن  يدـنب  عمج  هیآ ، .تسا (1)  هنیدـم  ناناملـسم  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

: دوش

دهد یم  رارق  بطاخم  ار  شیرق  زوت  هنیک  ناتـسرپ  تب  یلو  تسا ؛ هدرمـش  هانگ  مارح ، ياه  هام  رد  ار  یلتق  عون  ره  هب  باکترا  هیآ ،
هار زا  مدرم  نتـشادزاب  .تسا  یگرزب  ياطخ  هانگ و  دیراد ، یم  اور  دنا ، هدـش  ناملـسم  هک  یمدرم  هب  تبـسن  امـش  هک  ییاهراک  هک 

دارفا ندرک  ینادنز  ناشنامیا ، هدیقع و  رطاخ  هب  دارفا  نداد  هجنکـش  ناشدوخ ، ّصاخ  ِیبهذم  مسارم  ماجنا  زا  اهنآ  ندش  عنام  ادخ ،
تسناد دیاب  .تسین و  لتق  ياطخ  زا  رتمک  مدرم ، نایم  يزیگنا  هنتف  هرخالاب  مارحلادجـسم و  هب  یتمرح  یب  ناشیاه ، هشیدنا  رطاخ  هب 

«. دننادرگزاب اتکی  دنوادخ  هب  ناتداقتعا  نامیا و  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا  ات  دنتسه ؛ رازراک  رد  امش  اب  هتسویپ  ناکرشم   » هک

: دیدرگ برعلاهریزج  مدرم  نایم  يرکف  گرزب  لّوحت  أشنم  هیآ  نیا 

نیب زا  دنـسپان  تافـص  نیا  رگا  .دزیخ  یمرب  مدآ  ینب  يزیگنا  هنتف  يزوت و  هنیک  زا  اطخ ، نیا  یلو  دـناد ؛ یم  هانگ  ار  لـتق » ، » مالـسا
هب مارتحا  تلاصا و  نیا  يانبم  هچنآ  .دز  مد  راتـشک  تشُک و  ندوبدنـسپان  زا  ناوت  یمن  رگید  تشاد و  دهاوخن  یتمرح  ناسنا  دورن ،

ياقب ّتینادحو و  هب  نامیا  ریخ ، أشنم  یهاوخدوخ و  كرش و  رش ، أشنم  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  نامیا  نتـشاد  تسا ، ناسنا  قوقح 
.تسا یناسنا  سفن 

دـناد و یم  قح  يانبم  ار  ادـخ » ، » ربمایپ ِنم  نییآ  یلو  تسا ؛ هدوب  لیابق  يویند  عفانم  رب  ینتبم  یلهاج ، رـصع  یعامتجا  ياهدادرارق 
.تسا راوتسا  هشیدنا  ءالتعا  حور و  بیذهت  سفن و  هیکزت  رب  قالخا ،

نامدرم رگید  رازآ  هب  هک  یمدرم  تسا  نکمم  هنوگچ  .ناـسنا  قوقح  تمرح  زا  نم  دـییوگ و  یم  نخـس  مارح  هاـم  تمرح  زا  اـمش 
بوچراهچ رد  ار  زیچ  همه  دنزادرپ و  یم 

ص 252؛ ج 1 ، روثنملا ،» رّدلا  ، » یطویس ص 312 ؛ ج 1 ، نایبلا ،» عمجملا  ، » یسربط 35 ؛ صص 38 - لوّزنلا » بابـسا  ، » يدحاو - 1
ءزج میظعلا ،» نآرقلا  ریـسفت  ، » ریثک نبا  ءادفلاوبا ، یناّثلا ؛ ءزجلا  ص 64 ، یلحر 1334 ، یگنس ، پاچ  ریـسفّتلا ،» یف  یفاّصلا  ، » ضیف

.توریب رکفلاراد ، تسفا ، ص 252 ، لّوألا ،
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هب دـنروآ و  نایم  هب  نخـس  هدـش ، اهنآ  ریگنماد  هک  یثداوح  لتق و  هانگ  زا  دـننیب ، یم  اه  تب  هنارجات  شتـسرپ  یناگرزاب و  حـلاصم 
؟ دنشاب انتعا  یب  دنا ، هدرک  نارگید  ریگنماد  هدوب و  رتدب  راب  نارازه  هک  هچنآ 

! امش ياهراک  مه  تسا و  هدوب  اطخ  دنا ، هدز  لاتق  هب  تسد  زّوُجم  هب  هک  یناناملسم  مه  هک  دینادب  سپ 

ناناملسم رب  ار  مالـسا  تامیلعت  طوطخ  دش و  میـسرت  یلهاج  ننـس  ّدض  ِناورهر  یلهاج و  ننُـس  نایم  هک  دوب  یموس  هار  نآرق ، هار 
اه و ّتبحم  یعامتجا و  ياه  مهاـفت  نماـض  هک  یلوصا  يوس  هب  ار  اـه  هشیدـنا  دیـشخب و  رگید  یخارف  ار  اـه  مشچ  .تشاد  هضرع 

.داد یلاعتم  یتهج  تساه ، تفلا 

هللا یلـص  ربمایپ  ّتیـصخش  رب  هیاس  یمرـضح ، نبورمع  لتق  یلهاج ، ياه  صخاش  ساـسا  رب  درک  یم  رکف  هک  شیرق  هک  دوب  اـجنیا 
الم رب  نابّصعتم  ياطخ  هانگ و  هتفر و  يرانک  هب  هنایوج  تحلصم  ياه  يزوسلد  زا  هدرپ  هک  درک  هدهاشم  تسا ، هتخادنا  هلآ  هیلع و 

.تسا هدش 

هطیح رد  هقف ، لّوحت  خیرات  ناقّقحم  تایآ و  نارّـسفم  نید و  نافراع  رظن  زا  يداو  نیا  رّوطت  رد  قیقحت  نوچ  دنک : یم  نامگ  ریقح 
یعامتجا و تایح  لوط  رد  هک  میروآ  داـی  هب  اـهنت  .دوش  هدنـسب  دـش ، هتفگ  هک  رادـقم  نیمه  هب  دـیاب  تسا ، ناسانـش  مالـسا  هفیظو 
رد حیرص  مهم و  هیآ  نیا  رد  ات  دندرک  یعس  يرایسب  هنیدم ، ِخیرات  رد  ًاصوصخ  رود ، يایسآ  ات  اقیرفآ  لامش  زا  ناناملـسم  یـسایس 

تاعزانم و يارب  ات  دـنزادنیب  تلاصا  زا  هناکریز  ار  نآ  ّتیمتح  هدرک ، حرط  ار  ییاـه  ضرف  طرـش و  يرگ و ...  هنتف  لاـتق و  ِتمرح 
اب ای  دـننک ؛ خوسنم  دراد ، شندوب  صن  رابتعا  هب  هک  یتحارـص  تبالـص و  زا  ار  هیآ  دـنبایب و  یهیجوت  دوخ  ییایند  ياه  شکمـشک 

نیرتگرزب هدیناشک ، اه  نکمم  اهدیاش و  اهرگا و  يداو  هب  ار  هیآ  یخیرات ، یبنج و  عیاقو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  خسم 
«- مارح  » موهفم رد  لّوحتم  لّمأت  هناّدجم و  ّربدت  زا  ار  ناناملسم  ننس و  هناروکروک  یگتسباو  هب  ار  ناتسرپ » تب  يرکف  لّوحت  لصا  »

چیه هک  میـسر  ییاج  هب  هک  دـنوش  ثعاب  ودـنراد  زاب  تسا - یمدآ  ياهراتفر  لامعا و  همه  لـماش  نآ ، عیـسو  هدرتسگ و  فیط  هک 
! یطیارش ای  یترورض  هب  رگم  میباین ؛ ربتعم  ار  یلصا 

هدیدنسپ زگره  تسین و  خوسنم  تسا و  مکحم »  » هیآ نیا  هک  نیا  رد  ءاطع  تحارص 
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اذـه و  هنمزألا ، یف  هماـع  اهدـعب  تدرو  یّتلا  تاـیآلا  ّنـأل  کـلذ  یلع  فلحی   » دریگ و تروص  لاـتق  مارح  ياـه  هاـم  رد  هک  تسین 
نبا مامـشتسا ، نیا  ریقح ، معز  هب  .دناسر  یم  ام  ماشم  هب  ار  نارود  نآ  هنیدـم  يوب   (1) قافتاب .»...  صاخلا  خـسنی  ماعلا ال  و  صاخ ،

مارحریغ ای  مارح  ياه  هام  رد  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فدـه  زا  هدرک و  لـیامتم  اـطع  رظن  هب  نآرقلا » ماـکحا   » رد ار  یبرع 
: هک هدرک  دروخرب  هناراکزیهرپ  تسا ، تسیاشان  اهراک  هنوگنآ 

ِتابّـصعت همه  نآ  رابنا  هب  هک  دوب  یتیربک  یمرـضح » نبورمع   » لتق  (2) هیف .» مکلاتق  نیعت  مارحلا  رهـشلا  یف  هّلک  کلذ  متلعف  اذإـف  »
، دننک یگدنز  ناناملسم  اب  دنتسناوت  یمن  ًاساسا  دندوب و  لامش  هار  یناگرزاب  لاح  نارگن  لد ، رد  هک  نایشیرق  دش و  هدز  هدروخرس 

دوخ دننیچرب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسرپاتکی  تامیلعت  نییآ و  طاسب  هنیدم ، هب  هلمح  اب  دنناوتب  هک  دندش  ینامز  دّصرتم 
هلیبق و اهدـص  یگدـنز  زاجح و  طیحم  هک  دـنداد  شرتسگ  نانچ  ار  دوخ  یغیلبت  ياهراشف  ظاحل  نیدـب  .دـنناهرب  نآ  هغدـغد  زا  ار 
ود تحت  مدرم  یعامتجا  ياهطیحم  نوزفازور  جّنشت  بجوم  تفرگ و  رارق  هرطاخم  ضرعم  رد  دنتشاد ، رارق  ریسم  نیا  رد  هک  هفیاط 

.دیدرگ قلاخ » قلخ و  لّقعت   » و تب » ّتیرشق   » ِماظن

دیدج ماظن  کی  نایرج و  کی  تروص  هب  وا  .دننک  یتسود  ای  ینمشد  وا  اب  هک  دوبن  صخش  کی  رگید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
.دنتفرگ یمن  رارق  رظنّدم  کت  کت  زین  وا  لوح  ِناناملـسم  .دـهن  ندرگ  ار  ّتیلهاج  هدیـسوپ  يایاقب  تسناوت  یمن  برعلاهریزج ، رد 

.دندوب هتفرگ  رارق  برعلاهریزج  نایدا  همه  ربارب  رد  هک  دندوب  ینید  نامه  زا  ییزج  اهنآ 

دنتسه و ّماع »  » ینامزظاحل زا  هدش ، دراو  مارح  هام  رد  گنج  تمرح  هیآ  نآ  زا  سپ  هک  یتایآ  اریز  دنک ؛ یم  دای  دنگوس  نادب  - » 1
.دنک یمن  خوسنم  ار  صاخ  هیآ  مکح  ماع ، تایآ  نارسفم ، عامجا  ربانب  و  تسا ؛ صاخ »  » هیآ نیا 

،146 صـص 147 - لّوألا ، مسق  نآرقلا ،» ماکحا  «. » ددرگ یم  زیاج  امـش  اب  دربن  دـیهد ، ماـجنا  مارح  هاـم  رد  ار  اـهراک  نآ  رگا  - » 2
ریسفت ، » حوتفلاوبا ص 44 ؛ ج 3 ، نآرقلا ،» ماکحأل  عماجلا  ، » یبطرق کن : زین  .يراجبلا  دّـمحم  یلع  حیحـصت  یبلحلا ، یبابلا  هرهاـق 

ءزج 1، ماهفالا ،» کلاسم  ، » داوج لضاف  1323 ؛ یملع ، يا ، هشمق  یهلا  يدهم  حیحـصت  نارهت ، مود ، پاچ  ص 38 ، ج 2 ، نآرقلا »
.نارهت هّیوضترم ، هناخپاچ  هداز ، فیرش  رقابدّمحم  حیحصت : ص 320 ،
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هب مشچ  اـهنآ  .دنتـشاد  يرفم  دـیازت  هب  ور  ِرقف  زا  هن  دـندوب و  رادروخرب  یناـج  ّتینما  زا  هن  یخیراـت ، لّوحت  زا  هزوـح  نیا  رد  اـهنآ 
یم نانیمطا  ینعم ، ملاع  قارـشا  تقیقح و  لوصح  هب  ار  ناشبلق  تفگ و  یم  يراگتـسر  زا  نخـس  اهنآ  اب  هک  دندوب  هتخود  ییأدـبم 

.دیشخب

شیرق ییوج  هناهب  نایفسوبا ؛ ناوراک  ب : / 3

ياج اما  .دنا  هتسناد  ردب  هثداح  عوقو  بابجوم  زا  یکی  ار  نآ  دوجو  هدرک و  اهدای  شیرق  یتراجت  ناوراک  زا  ناسیون  خیرات  یمامت 
رد ار  روبزم  ِناوراک  لّمأت  یب  اـه ، لـسن  اـه و  نرق  ّیط  رد  رامـش ، یب  ِناسانـش  مالـسا  ناملـسم و  ناـخّروم  مومع  هک  تسا  فّسأـت 

رگا هک  یلاح  رد  .دنناوخب  ناوراک » زا  شیرق  عافد  ، » ردب هب  هّکم  زا  ار  نایشیرق  جورخ  ات  دنا  هدرک  دادملق  ناناملسم  موجه  ضرعم 
ریقح هک  دـیبای  یمرد  دـیزادنا ، رظن  یخیرات  دـقن  ِتفارظ  هب  دـینک و  ّتقد  شیرق » ییوج  هناهب  : » ینعی لـصف  نیا  ناونع  تاـملک  رب 

یخیرات دانسا  دنا ، هدرک  اقلا  ام  هب  دنس  میظنت  رد  میدق  ناخّروم  ناسیون و  هریـس  هک  ییاه  هزیگنا  تاهج و  تّحـص  رب  کش  زا  سپ 
ییوج هناهب  ار  نآ  هدیـسر و  يرگید  هجیتن  هب  طوبرم ، دانـسا  کیرات  ياـیاوز  هظحـالم  یجنـس و  هتکن  اـب  هدومن ، يرگن  هراـبود  ار 

: ما هدناوخ  شیرق 

: دنا هدرک  حیرصت  یقهیب  يدقاو و  ماشه و  نبا  دعس و  نبا 

.تسا هدش  رشتنم  هنیدم  رد  نآ  ربخ  هک  هتشگ  یم  زاب  هّکم  يوس  هب  ماش  زا  نایفسوبا  یتراجت  ناوراک 

.تسا (1) هدوب  یّکم  شیرق  ناناگرزاب  هب  ّقلعتم  هّکم و  هب  ماش  زا  شیرق  یناگرزاب  ياه  هلومحم  نیرتگرزب  زا  یکی  لماح  ناوراک 
: دیوگ یم  يا  هلومحم  نینچ  ّتیّمها  رد  يدقاو 

یشرق و ال هکمب  قبی  مل  و  ماظع ، لاومأ  اهیف  تناک  و  ریعب ، فلأ  ریعلا  تناک  «و 

نبا زا  لـقن  هب  ماـشه ، نبا  ردـب ؛» هوزغ   » ناونع لـیذ  توریب ، رداـص ، راد  پاـچ  ص 11 ، ج 2 ، يربـکلا ،» تاـقبّطلا  ، » دعـس نبا  - 1
.یسراپ همجرت  ص 224 ، ج 2 ، هّوبّنلا ،» لئالد  ، » یقهیب ص 19 ؛ ج 1 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو ص 257 ؛ ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » قاحسا
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لاملا نم  اهیف  ام  رثکأ  ّنإ  لاقیل  ناک  نإ  .لقأ و  اولاق  رانید و  فلأ  نیسمخل  اهیف  ّنإ  ریعلا ...  یف  هب  ثعب  ّالإ  ًادعاصف  لاقثم  هل  هّیشرق ،
ینبل ناک  لب  لاقی  و  مهل ، ریعلا  هماع  ناکو  فصنلا ، یلع  ضارق  موق  عم  لاـم  وأ  مهل  لاـم  اـّمإ  هحیحأ  یبـأل  صاـعلا  نب  دیعـس  لـآل 

دبع ینبل  ناک  لاقثم ...  افلأ  اهیف  لفون  نب  رماع  نب  ثراحلل  لاقی  ناک  ابهذ و  لاقثم  فالآ  هعبرأ  وأ  هسمخ  ریعب و  اتئام  اـهیف  موزخم 
، دشابن مّلـسم  روکذم ، رامآ  لماک  تّحـص  رگا   (1) ماشلا .»...  ضرأ  نم  هزغ  یلإ  مهرجتم  ناک  لاقثم و  فـالآ  هرـشع  اـهیف  فاـنم 
هب ماش  زا  رتش  رازه  اـب  هک  یناوراـک  هک  دـنک  یم  نامدـعاقتم  دزاـس و  یم  نومنهر  يا  هراـّجتلا  لاـم  نینچ  ّتیّمها  هب  ار  اـم  ًاـقّقحم 

ياـهراب يوتحم  دـیاب  هدوـب ، شلها  هب  نآ  ندـناسر  راد  هدـهع  نایـشیرق - هدرکرـس  نایفـسوبا - هدوـب و  تکرح  رد  زاـجح  بوـص 
ناوراک هک  دوش  هتـسناد  اـت  مینک  شـسرپ  لاوما  نیا  یعقاو  ناـکلام  زا  هک  دراد  یماو  ار  اـم  ّتیّمهااـب  ِّتیمک  نیا  .دـشاب  یـشزرارپ 

؟ تسا هدوب  شیرق  زا  یناسک  هچ  هب  ّقلعتم  روبزم 

یخیرات دانسا  يالبال  زا  یلو  دیسرن ؛ روطس  نیا  هدنسیون  تسد  هب  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  یعماج  دامتعا و  لباق  كردم  هنافّـسأتم 
ار ناوراک  يدقاو ، حیرصت  هب  اریز  دنا ؛ هدوب  شیرق  فارـشا  ای  نارـس  یتفگنه ، هیامرـس  نینچ  یلـصا  نابحاص  هک  درب  یپ  ناوت  یم 

یتقو تسا (2) . هدـش  تبث  شیرق  گرزب  ياه  نادـناخ  نارـس  مان  اـهنآ  ناـیم  زا  هک  دـندرک  یم  یهارمه  شیرق  لاـجر  زا  رفن  یس 
توعد هّکم  زا  جورخ  هب  کیرحت  يارب  ار  مدرم  ّيدَع  نب  هَْمیَعُط 

ییالاک زا  لاقثم  کی  یتح  هکم  رد  هک  یـشیرق  درم  نز و  ره  دوب و  نآ  هارمه  ناوارف  لاوما  تشاد و  رتش  رازه  شیرق  ناوراک  - » 1
نیا زا  رتمک  مه  يا  هدع  تسا و  هدوب  رانید  رازه  هاجنپ  ناوراک  لاوما  هک  دنا  هتفگ  و  دوب ...  هداتـسرف  ناوراک  نیا  اب  ار  نآ  تشاد ،
راهچ رتش و  تسیود  زین  موزخم  ینب  تشاد و  قلعت  صاع  نب  دیعـس  نادناخ  هب  ناوراک  لاوما  رتشیب  هک  هدـش  هتفگ  زین  .دـنا و  هتفگ 
رازه ود  فلخ  نب  هّیما  الط ؛ لاقثم  رازه  لفون  نب  رماع  نب  ثراح  هک  دش  یم  هتفگ  دنتشاد و  ناوراک  نآ  رد  الط  لاقثم  رازه  جنپ  ای 
نامه دوب .» ماش  نیمزرـس  رد  هّزغ  رهـش  ناوراک ، دـصقم  دنتـشاد و  ناوراک  نآ  رد  الط  لاقثم  رازه  هد  فانمدـبع  ینب  و  الط ؛ لاقثم 

صص 27 و 28 كردم ،
ص 28 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 2
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: دیوگ یم  هلمج  زا  دنک ، یم 

یناسک ای  (1) و  ریعلا .» هذـه  یف  وه  ّالإ و  ًادـعاصف  ّشن  هل  فانم  دـبع  ینب  نم  هأرما  اًلجر و ال  فرعأ  ام  هَّللا  و  شیرق ...  رـشعم  اـی  »
: دنیوگ یم  نایفس  یبا  نب  ورمع  نایفس ، یبا  نب  هلَْظنَح  دننام 

«. نایفس یبأل  ّالإ  لاملا  ام  لام و  انل  ام  »

دنیامن نیمأت  هّکم  رد  ار  ناناملسم  هب  موجه  هنیزه  دنوش  یم  رـضاح  شیرق  فارـشا  یلام ، نینچ  ظفح  يارب  هک  میناوخ  یم  یتقو  ای 
لام یّمک  ّتیمها  هدنهد  ناشن  ددرگ ، یم  نیمأت  یلام  نینچ  دـیاوع  زا  دـحا  هثداح  عوقو  هنیدـم و  هب  هدرتسگ  موجه  اهدـعب  یّتح  و 

، هتـشون شیرق  يارب  هار  لوـطرد  هک  يا  هماـنرد  نایفـسوبا  هک  نآ  رت  مهم  .تـسا  شیرق  فارـشا  هیامرـس  هـطیحو  روکذـم  هراـّجتلا 
رطخ نیا  نتفرگ  يّدج  حرـش  رد  قاحـسا  نبا  یتقو  (2) و  دـینک »! ظفح  اردوخ  تراجت  تسا ...« : هتفگ  شیرق  فارـشا  هب  هلمجزا 
هتفگ هب  ای  (3) و  بلّطملا .»...  دبع  نب  بهل  ابأ  ّنأ  ّالإ  ٌدحأ  شیرق )  ) اهفارـشأ نم  فّلختی  ملف  : » دیوگ یم  نآ  یلـصا  ناکلام  طّسوت 

: يرهزلا زا  هبقع  نب  یسوم 

ینمض دانـسا  هلمج  زا  یگمه  همه و   (4) يّزعلا .»...  دـبع  نب  بطیوح  ّالإ  اهرـسأب  شیرق  لاومأ  لمحت  ریعب  فلأ  ریعلا  یف  ناـک  «و 
عفانم لوبق  هب  ار  ام  دناوت  یم  یبوخ  هب  هک  تسا 

رتشیب ای  مهرد  تسیب  هیقوا  مین  گنس  مه  هک  مسانـش  یمن  ار  ینز  درم و  فانمدبع ، ینب  زا  دنگوس  ادخ  هب  نایـشیرق ، هورگ  يا  - » 1
 ...« تسا هدرک  هناور  ناوراک  نیا  اب  ار  عاتم  نآ  هک  نآ  زج  هتشاد ، یعاتم 

ص 267 یناث ، ءزج  كولملا » ممألا و  خیرات  يربط ، رد  مکتراجت » اوریجاف  ریبعت ...«  - 2
ص ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریـسلا  : » کن بلطملادبع ،»...  نب  بهلوبا  زج  دوب ، هدـنامن  زاب  ناوراک  نیا  زا  شیرق  فارـشا  زا  کی  چـیه  - » 3

261
: کـن دـندرک ،» یم  لـمح  دوخ  اـب  ار  يّزعلادـبع  نب  بطیوح  زج  هب  نایـشیرق ، همه  لاوـما  هک  دوـب  رتـش  رازه  ناوراـک  نآ  رد  - » 4

.ریثک نبا  زا  لقن  هب  ص 256 ، ج 3 ، هیاهنلا ،» هیادبلا و  »
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.دزاس دعاقتم  یتراجت  ناوراک  نینچ  رب  شیرق  فارشا  كرتشم 

: دروآ رواب  دیکأت و  ناوت  یم  یخیرات  مّلسم  ّتیعقاو  دنچ  رب  اجنیا  ات 

.تسا هدوب  هّکم  مزاع  ماش  زا  نایفسوبا  یتسرپرس  هب  یناوراک  فلا -

.تسا هدوب  شزرارپ  ناوراک  نیا  هراّجتلا  لام  ب -

.تسا هدوب  شیرق  فارشا  نارس و  هب  ّقلعتم  هراّجتلا  لام  نیا  ج -

تواـفتم و ياـه  تشادرب  هب  ار  ناسانـش  مالـسا  يوس ، کـی  زا  هک  میوش  یم  وربور  یخیراـت  كرادـم  زا  یهوبنا  اـب  دـعب  هب  نیا  زا 
رد مکاح  ّتینهذ  ساسا  رب  ردب ، یخیرات  عیاقو  ریـسفت  نآ  دزادنا و  یم  ریـسم  کی  رد  دّدعتم  ياهدـیاش  اه و  نکمم  هب  ار  ناخّروم 
هچ ره  خیرات  هدـنراگن ، نامگ  هب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یناملـسم  خـیرات  راودا  زا  يا  هرود  ره  يداصتقا  یـسایس و  طیارـش  هدودـحم 

وحن ره  هب  دوخ - یگدنز  طیارـش  اب  ار  خیرات  ای  دنتـسُم و  خیرات  اب  ار  دوخ  لاح  تایـضتقم  تسیابن  .لاح  هن  تسا و  خـیرات  تسه ،
یم جراخ  هناـیماع  ياهدـّبعت  اهدـّیقت و  نیا  زا  یتقو  .تسا  يرگید  رب  یکی  لـیمحت  ود ، ره  هک  میهد ؛ تقباـطم  دـشاب - نکمم  هک 

.دریگ یم  دوخ  هب  يرگید  لکش  قیبطت ، رد  مه  فیرعت و  رد  مه  هلأسم ، میوش ،

ّتیعقاو زا  ههرب  ناـمه  ار  دوخ  هک  میراد  ار  نآ  ناـکما  هن  میهد و  قیبطت  دوخ  ینونک  ّتیعـضو  هب  ار  خـیرات  میناوت  یم  هن  هجیتن  رد 
.مینادب یخیرات 

هب ار  دوخ  دنک  یم  یعـس  ناملـسم ، قرـش  هتـشذگ  راودا  همه  یخیرات  طیارـش  زا  ندیرب  رد  شـشوک  هتکن و  نیا  رب  دـیکأت  اب  ریقح 
دنور یخیراـت ، ذـخآم  ساـسا  رب  دـنک و  مّسجت  هدـشدای  یخیراـت  ّتیعقاو  هس  ربارب  رد  ار  ناتـساب  هنیدـم  دـناسرب و  ماـّیا  نآ  هنیدـم 

.دوش ایوج  ًاصوصخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ًامومع و  ار  ناناملسم  شنکاو 

هداس ناوت  یّتح  هک  یناناملسم  ربارب  رد  ار  شیرق  رگید ، يوس  زا  یمرضح  نب  ورمع  لتق  هثداح  وس و  کی  زا  ذاعم  نب  دعـس  دیدهت 
وا .دهاوخ  یمن  ار  ایند  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دنتـسناد  یم  رگید  اه  نآ  .داد  ناشن  ریذپ  بیـسآ  دنتـشادن ، ار  شاعم  رارما  نیرت 

.تسا هدرک  تقیقح  نامیا و  زا  راشرس  ار  ترضح  نآ  دوجو  هک  دناد  یم  ّقلعتم  ییادخ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یسک 

ندـناوخ ناوت  دزاس و  هاگآ  هتـسب  شقن  بیغ  تاحفـص  رب  هک  یفورح  زا  ار  نایمدآ  درک : یم  شالت  دوب و  هتـسبلد  الاو  ملاوع  هب  وا 
تسب نب  هب  شیرق  يور  نیا  زا  .دزومایب  ار  نآ 
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اهنآ تاداقتعا  رب  ار  ییاهن  هبرض  عیرس ، یشنکاو  اب  دیاش  هتفرگ ، رظن  تحت  ار  ناناملسم  رادرک  راتفر و  یمامت  ات  درک  یعس  دیسر و 
.دزاس دراو 

دهد هزاجا  اه  نآ  هب  هک  دنتساوخ  زیچ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زا  ینید ، تیبرت  میلعت و  زا  ههرب  نیا  رد  ناناملـسم  ْضوع  رد 
هب ار  نارتوهش  زودنا و  لام  نابّصعتم  كاب و  یب  ناکاّفس  نآ  دنشکب و  دوخ  رود  هب  شیرق  ياه  ینمشد  ربارب  رد  هناّربدم  یظافح  ات 

.دنزاس راداو  ناشمّلسم  قوقح  تیاعر 

و دوخ » تراجت   » زا شیرق  ینارگن  ود  زا  سپ  ناناملسم  یعامتجا  طیارش  هک  دراد  نانیمطا  راگزور  نآ  خیرات  تاحفص  زا  هدنراگن 
يا هدنیآ  هب  ناناملـسم ، .دوب  هدش  فرژ  یلّوحت  شوختـسد  برعلاهریزج ،» داحآ  همه  قوقح  تیاعر  مازتلا  هب  برع  ننُـس  تیاعر  »

.دوب نآ  شخب  میکحت  ناشداقتعا ، دروم  يونعم و  ینابم  هک  دندش  نومنهر 

دنمزاین زیچ  ود  هب  هک  دندوب  هتفای  دیدج  يا  هعماج  رد  ار  دوخ  اهنآ  .دندوبن  ّتیلقا  رد  هدنکارپ و  یمدرم  رگید  هنیدم ، رد  ناناملـسم 
: دوب

.دنوشن اه  نآ  ضّرعتم  اه  یّکم  دنشاب و  دازآ  یناسنا  یقالخا و  تامیلعت  ماجنا  ادخ و  هب  نامیا  رد  هک  نآ  لّوا 

.دنرادن اور  متـس  اهنآ  رب  نیا  زا  شیب  لقاال  ای  دوش  هتفرگ  سپ  زاب  دـندوب ، هدرب  تراغ  هب  شیرق  نارـس  هک  ار  ناشلاوما  هک  نآ  مود 
.دنتسیز یم  تنکسم  رقف و  اب  دندوب و  هدش  جارخا  ناشراید  زا  هک  دوب  لاس  هدزیس  ناناملسم ، هک  تسا  ینتفگ 

هتخودنا ناوارف  ياهرجز  اه و  تمحز  اب  هک  دوب  یجنرتسد  یمود ، دوب و  تناید  لوبق  تدابع و  رد  يدازآ  ّقح  تسخن ، ِيدـنمزاین 
.دریگن رارق  تراغ  مجاهت و  دروم  هنیدم  رد  ناشدیدج  عامتجا  دننک و  تیافک  ار  دوخ  زیچان  تشیعم  قیرط ، نآ  زا  ات  دندوب ؛

تنامض اًلباقتم  درک و  یم  نیمأت  یناگرزاب » ياه  هار  ّتینما  ظفح   » رد ار  برع  فیاوط  همه  ّقح  هب  هتساوخ  هتساوخ ، ود  نیا  قّقحت 
.دومن یم  نیمضت  ار  هتساوخ  ود  نآ  قّقحت  هتساوخ ، نیا 

یم نابز  هب  نابز  تالّوحت ، نیا  دنور  .دش  لصاح  یمرـضح  نب  ورمع  لتق  زا  سپ  هک  دوب  یتاعزانم  دمایپ  دش ، ضرع  هک  يا  هجیتن 
تشاد و لابند  هب  ار  لیلحت  سَپ  زا  لیلحت  تشگ و 
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.داد قوس  ییاهن  هجیتن  هب  تیاهن  رد  ار  ناناملسم 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  تامیلعت  مالـسا و  نامه  ار  نآ  هنیمز  هک  دندز  یم  ار  یّقح  فرح  ناناملـسم ، دنکب ؟ تسناوت  یم  هچ  ربمایپ 
.دوب هتخاس  مهارف  هلآ 

دـننک و ّتیدوبع  دـیحوت  يانب  نیتسخن  رد  ار  ناشیادـخ  دنتـسناوت  یم  نانآ  دـیاب  دوب و  ناناملـسم  هاگتدابع  مارحلادجـسم ، هبعک و 
رازآ و رثا  رد  نانآ  ددرگن و  رارکت  ارجام  نیا  رگید  دـنریگ و  سپزاـب  دوب ، هدـش  هتفرگ  قحاـن  هب  نمـشد  يوس  زا  هک  ار  ناـشلاوما 

.دنوشن نادرگرس  زاجح  نازوس  کشخ و  ياه  نابایب  رد  نمشد ، هجنکش 

نیمأت رـشب  دارفا  يارب  دـیاب  هک  تسناد  یم  یناسنا  قوقح  مّلـسم  لوصا  زا  ار  نآ  دوب و  قفاوم  ناناملـسم  هتـساوخ  ود  نیا  اـب  مالـسا 
هزیتس يوخ  زا  تعنامم  نآرق ، هاـگرظن  زا  ناربماـیپ و  تلاـسر  فیرعت  رد  .یهاوخنوخ  يزیرنوخ و  روز ، زواـجت ، اـب  هن  یلو  ددرگ ؛

.تسا هدوب  ناربمایپ  شقن  نیرت  مهم  تردق ، نابحاص  ییوگروز  ییوج و 

.دوب اهنآ  سفن  هیکزت  يونعم و  تامیلعت  رب  ینتبم  ناناملسم ، بناج  زا  یتساوخ  نینچ 

هک دنتـشاد  ار  قح  نیا  دـندوب و  لّقعت  ملع و  هب  نداهن  جرا  یلاعتم و  حور  یناسنا ، قالخا  يدانم  دنتـشادن و  ایند  ّبح  هب  یلیم  اهنآ 
.دنشخب یهلا  یتلاصا  دوخ  ّتیدرف  هب  یعامتجا ، تلادع  يونعم و  ياه  هیاپ  ثادحا  يارب 

رد و  قح » هب  راظتنا  ، » ّثلثم هیواز  کی  رد  .ْدنراذگ  یم  ّثلثم ، کی  رد  روضح  اب  ار  یـساّسح  تاظحل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
تیبرت و دوخ و  تاجن  يارب  وا  هب  یلاـجم  نداد  و  دـشاب ؛ هدـش  ـالتبم  داـسف  یهاـبت و  هب  هچ  رگا  ناـسنا ؛» ّقح  تیاـعر   » رگید هیواز 

.ادخ هریس و  دوب ؛ شا  نید »  » رگید هیواز  .شیوخ و  یلاعت 

: داد هئارا  ار  هار  کی  ییاهن ، يدنب  عمج  کی  رد  هس ، نیا 

.تلادع قح و  روهظ  ناکما  یلهاج و  ياه  هنیک  كرت  ساسا  رب  حلص  قّقحت  يارب  یهار  نتفای 

رییغت تصرف  هک  دـید  یم  یطیحم  رد  ار  دوخ  زین ، ّتیلهاج  .درک  یم  مهارف  ار  ناناملـسم  رتشیب  یلاعت  دـشر و  یطیحم ، نینچ  داجیا 
هنیدم هب  مینک ، ینعم  شمارآ » حلص و  قّقحت  يارب  هناقداص  یـشالت   » ار داهج  رگا  ور  نیا  زا  .تفای  یم  دوخ  هارارف  ار  شنیب  لاح و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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میهافم هب  هدـش و  رود  یلـصا  يانعم  زا  مینک ، دای  اه » نیمزرـس  بحاصت  مجاـهت و   » ناونع هب  نآ  زا  هچ  ره  میا و  هدـش  رت  کـیدزن 
: ینعی برع  يروتارپما  رهش  ود  هب  داهج »  » هدش خسم 

.میا هدش  کیدزن  ناهفصا  ير و  ناسارخ و  اهدعب  دادغب و  ماش و 

ار راگزور  نآ  یناسنا  هعماج  هداس ، طیحم  نآ  رد  دناشکب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیدم  هب  ار  ام  ات  دشوک  یم  یـسانش  هنیدم 
.دشخب مّسجت 

نازیم هب  لقاال  ای  دـنریگ و  سپْزاب  دوب ، هداتفا  شیرق  نارگلواپچ  تسد  هب  هک  ار  ناشدوخ  لاوما  دنتـساوخ  یم  یّکم  نارجاـهم  رگا 
؟ دننکب دیاب  هچ  دننک ، تافام  ناربج  دوب ، رودقم  ناشیارب  هک  یکدنا 

اهنیا دننکب ؟ دنتـسناوت  یم  هچ  دنهرب ، دیدهت  رازآ و  زا  دنـشاب و  دازآ  ناشدالوا  دوخ و  تیبرت  میلعت و  راک  رد  دنتـساوخ  یم  رگا  و 
! يّدام تردق  زا  دنم  هرهب  دندوب و  هّکم  رد  اهنآ  و  يونعم ، تردق  زا  رادروخرب  دندوب و  هنیدم  رد 

اب ناناملـسم  یتقو  هک  تشاد  دوجو  لاؤس  نیا  ادتبا  رد  هدـنراگن  يارب  .ِهَّللا (1)  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  ِلِطاْبلِاب َو  ِساَّنلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأََیل 
: نوچ يریباعت 

: ترابع اه  نآ  يونعم  ماقم  تبترم  رد  و  دنا ، هدش  هدوتـس  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  ای : ِهَّللا و  ِلِیبَس  ِیف  اوُرَجاه  ... 
؟ دنوش مّمصم  شیرق  زا  ناشلاوما  نتفرگ  سپزاب  هب  دیاب  ارچ  هدمآ ، ِهَّللا  َْدنِع  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ 

دننک لّمحت  ار  یموق  ناگرزب  دنتـسناوت  یمن  نامیا  هصیـصخ  هب  انب  اهنآ  .تسا  هدوبن  لام  هب  یبایتسد  ًافرِـص  هلأسم ، هک  مدرب  یپ  دعب 
، هدرک تظاـفح  ار  يراد  هدرب  ماـظن  نـیرت  فیثـک  دــننک ؛ یم  بحاــصت  روز  هـب  ار  مدرم  لاوـما  دنبـّـصعتم و  یتـسرپ  تـب  رد  هـک 

.دنتسه ادخ  هار  ناگدننکدس 

همه اب  هک  دننک  لّمحت  دوخ  رواجم  رد  ار  یفیعض  موق  دنتسناوت  یمن  یموق ، ّتیفارشا  یتسرپ و  تب  هصیـصخ  هب  انب  زین  لباقم  حانج 
تب و يزودنا و  لام  ینارتوهش ، ياه  هولج 

34 هبوت : دنراد .» یمزاب  دنوادخ  هار  زا  دنروخ و  یم  قحان  هب  ار  نامدرم  لاوما  - » 1
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.دنشاب فلاخم  یهاوخدوخ 

تسناد یم  رورغ  عاتم  ار  ایند  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  تسیرگن ؛ عاتم  مهرد و  دنچ  بحاصت  رد  تسیابن  ار  هلأسم  نیا  ربانب 
اهر وا  يارب  ادـخ و  يایرد  رد  ار  ناشدوجو  اهنآ  .دـنازوس  یمن  لد  دـندوب ، هداد  تسد  زا  ادـخ  هار  رد  شناوریپ  هک  یلاوما  يارب  و 

نارادمامز لّمحتم  برعلاهریزج  رد  هک  دوب  لّمحت  لباق  يداع و  ناشیارب  اذل  دوبن ؛ يداع  ياه  یگدادلد  اهنآ  لامآ  دـندوب و  هدرک 
نیا .دننیبب  شتآ  نوخ و  نایم  رد  ار  ناشراید  دنوش و  هدرب  یگدرب  تراسا و  هب  ای  هدش ؛ ماع  لتق  اهنآ  مس  ریز  تبقاع  دنشاب و  ملاظ 

.دندش یم  لّمحتم  ادخ  هار  رد  هک  دوب  يداهج  نامه 

، هار نیا  رد  دـندرک و  یم  هبلاطم  ار  دوخ  ّقح  تسرپ ، تب  ناکاّفـس  لباقم  رد  روز ، لواپچ و  زا  یهت  یطیحم  قّقحت  يارب  ناناملـسم 
زا تسا ؟ هدرک  اطع  ناسنا  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دوب  یعافد  ّقح  اب  ریاغم  نانآ ، راک  ایآ  .دـندیزرو  یمن  غیرد  لاـم  ناـج و  لذـب  زا 
هک دوبن  ناشیا  هفیظو  زین  ناشنییآ و  ریاغم  هانگ ، نیا  اـیآ  دـندروآ ، یم  يور  يزواـجت  نیرتمک  هب  عاـفد ، ریـسم  رد  رگا  رگید  يوس 

توعد ّتبحم  شمارآ و  حلـص و  هب  ار  همه  دـشاب و  شناعون  مه  يونعم  تایح  ءایحا  يارب  هناـقداص  شـالت  رد  تسیاـب  یم  ناـسنا 
؟ دنک

یم تابثا  ریقح  هدـیقع  هب  ای  دـهد ، یم  ناشن  هک  تسا  خـیرات  نیا  و  هجیتن ؛ مه  تسا و  یکی  هار  مه  هک  تسا  نیا  هدـنراگن  ناـمگ 
لّوحت نیرتگرزب  دِجوم  دنتـسناوت  یمن  دنتـشاد ، ایند  لام  هّکت  دنچ  هب  یتشاد  مشچ  رگا  رـشب ، خیرات  يونعم  گرزب  نادرم  هک  دـنک 

.دنوش يرشب  يونعم  گنهرف  یملع و  نّدمت  خیرات  رد  يونعم  یقالخا و 

رارق لیلحت  دروم  ار  هرود  نآ  ياهدادـیور  میناوت  یم  یلو  میراد ؛ راهظا  خـیرات  زا  ههرب  نآ  يارب  يداهنـشیپ  میناوت  یمن  هزورما  اـم 
هنیدـم خـیرات  هب  درک و  لـّمأت  دـیاب  هن ؟ اـی  دراد  یگنهاـمه  دـنک و  یم  تقباـطم  میا  هدرک  حرطم  اـم  هک  یلوـصا  اـب  اـیآ  هک  میهد 

.تشگزاب

يارب هک  دوب  ینارئاز  فارـشا و  مدرم ، یمومع  جاتحیام  هدـننک  نیمأت  دوب ، دّدرت  رد  نمی  ماش و  يوس  هب  هک  یتراجت  ياه  ناوراـک 
.دنتفاتش یم  يوس  نآ  هب  اه  ُتب  شتسرپ 

یم اجباج  ار  شیرق  نارس  یتراجت  لاوما  يرتشیب ، هوکش  لالج و  اب  اهنآ  زا  یـضعب  دوب و  يداع  مدرم  ِنآ  زا  اه  ناوراک  نیا  ًامومع 
زا شَراب  یمامت  هک  ناوراک  عون  نیا  .درک 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 655 

http://www.ghaemiyeh.com


61 ص :

رظن ّدم  دوب ، هدمآ  تسد  هب  ناملـسمریغ  ناملـسم و  هدیدمتـس  فیعـض و  مدرم  هب  مجاهت  مّکحت و  يراوخابر و  نارـس ، يدنمتردق 
یم رامـش  هب  ییاه  هراّجتلا  لام  نینچ  ياه  هار  ّتینما  نابهگن  نآ و  ظفاح  بعر ، سرت و  اّما  .دوب  برعلاـهریزج  ناگدیدمتـس  همه 

ییاسانش دروم  شیرق ، نارـس  زا  ینت  ِمیقتـسم  یتسرپرـس  دیدش و  تبقارم  مغر  هب  یتراجت ، ياه  لام  هنوگنیا  هک  تسا  یعیبط  .دمآ 
هک يزیچان  ياه  هلومحم  هن  تساه و  ناوراک  نیا  رد  دشاب ، یّقح  رگا  هک  دـندرب  یپ  ییاسانـش ، نیا  رد  اهنآ  .دریگ  رارق  ناناملـسم 

اهنآ تخانـش  يارب  یـشالت  هنوگچیه  اذـل  .تسا  هّکم  فئاط و  ای  نمی و  همامی ، ماش ، ياراـصن  ناـیدوهی و  تسرپ ، تب  مدرم  ِنآ  زا 
- دوب هدولآ  رفن  نارازه  نوخ  هب  ناشتسد  هک  ییاهنآ  شیرق - نارس  ناوراک  اهنت  هک  دندوب  دقتعم  ناناملـسم ، .تسا  هتفرگن  تروص 

: تفگ ار  ییاهن  مالک  دیاب  .دیامنب  ار  ناگدیدمتس  تنکسم  رقف و  یگنسرگ ، ِناربج  ناناملسم ، هنابلط  قح  شالت  اب  دیاب 

هللا یلـص  دّـمحم  يونعم  یقالخا و  نوناق  ای  تسا ؛ برعلاهریزج  مدرم  راتفر  کحم  نازیم و  ّتیلهاج ، نارـس  هنارگمتـس  نوناق  اـیآ 
درگ هنارگمتس  هناملاظ و  شیرق ، نارس  يراجت  ناوراک  میهد ، رارق  كالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تامیلعت  رگا  هلآ ؟ هیلع و 

همکاح تئیه  لهجوبا و  نوناق  رگا  .دـنیآ و  لیان  دوخ  هدـش  تراـغ  جـنرتسد  هب  ناگدیدمتـسو  دوش  هرداـصم  دـیاب  تسا و  هدـمآ 
شیرق و نالّومتم  ربارب  رد  قح  ياعّدا  دنوش و  رامثتسا  دنشاب و  شوماخ  ناگدیدمتـس ، دیاب  دشاب ، کحم  نازیم و  شیرق  ّتیفارـشا 
، یلهاج تافارخ  اه و  هناسفا  زا  یچیپرس  دوش و  یّقلت  نارگید - ّقح  هب  زواجت  هجیتن  رد  و  نوناق -» فالخ  ، » نامیا هشیدنا و  يدازآ 

.ددرگ دادملق  اطخ  يراک 

تساجنیا لاؤس  .هنیدم  رد  يرگید  فئاط و  هّکم و  رد  یکی  دوب : ذفان  مکاح و  برعلاهریزج ، زا  یتمـسق  رد  کی  ره  نوناق  ود  نیا 
؟ دریگ رارق  یعامتجا  مظن  كالم  دیاب  کی  مادک  هک 

.دراد لماک  رایتخا  نآ  صیخشت  رد  یناسنا  ای  قّقحم ، ره  هک  تسا  یباختنا  خساپ ،

ناتـسرپ تب  برع و  ّتیلهاج  نوناق  هب  لد  دـنمان ، یم  لواـپچ  تراـغ و  ار  ناگدیدمتـس  قوقح  يریگ  سپْزاـب  يوعد  هک  ییاـهنآ 
نیرت هنامحر  یب  نیرت و  هنالهاج  زا  یکی  ِیخیرات  رّوطت  رد  ار  ناسنا  قوقح  دنهاوخ  یم  هک  اهنآ  و  دـننازوس ؛ یم  شیرق  نارتوهش 

مکاح ياه  ماظن 
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نازیم و ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تامیلعت  دننک ، وجتسج  نیـشن - هیداب  بارعا  ینعی  راگزور - نآ  عماوج  نیرت  هداتفا  بقع  رب 
.دنناد یم  راید ، نآ  مدرم  لامعا  یتشز  یبوخ و  کحم 

: دننک یم  يراددوخ  نآ  دانسا  رکذ  زا  هک  دنزرو  یم  تردابم  يدنس  رکذ  هب  ناشیاه  باتک  رد  دعس  نبا  يدقاو و 

لایل رشعب  هنیدملا  نم  هجورخ  لبق  دیز  نب  دیعس  هَّللادیَبُع و  نب  هحلط  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ثعب  و  : » دنا هتفگ 
تروص هب  خـُسن  یـضعب  رد  و  ناسّـسجتی »  » تروص هب  رگید  یّطخ  ياه  هخـسن  رد  ناسّـسحتی »  » هژاو  (1) ریِعلا .»...  ربخ  ناسّـسحتی 

هژاو رب  یلیهـس ، .تشذـگ  نآ  زا  یگداس  هب  ناوتب  هک  تسین  كدـنا  اه  هژاو  نیا  یناعم  رد  توافت  .تسا  هدـش  تباـتک  نابـسحتی » »
رد هک  تسا  نآ  سّـسجت »  » زا روظنم  هک  یلاـح  رد  .دوش (2)  یم  انعم  هنیعب » ربخ  بسک   » هک اریز  تسا ؛ هدراذگ  هّحـص  سّـسحت » »

.دوش یم  عالّطا  بسک  شیرق ، ناوراک  عوضوم  دروم  رد  يرگید  دارفا  زا  روبزم ، هعقاو 

نب هحلط   » لاح حرـش  لـیذ  ینالقـسع  رجح  نبا  دـنا و  هدادـن  يربخ  ار  اـم  ّتیرومأـم  نیا  زا  قاحـسا  نبا  هبقع و  نب  یـسوم  يربط ،
تراجت رد  ْردب  هعقاو  عوقو  ماگنه  وا  هک  دنک  یم  حیرصت  دنک ، یتراشا  يو  یسّسجت  ای  یسّسحت  تیرومأم  هب  هک  نآ  یب  هَّللادیبع »

: هک دروآ  یم  راکب  نب  ریبز  زا  ربلادبع  نبا  هدوب (3) و  ماش 

دانتسا نودب  ار  يدقاو  لوق  نامه  طقف  ّتیرومأم ، دروم  رد  (4) و  ردب .» هعقو  تناک  ثیح  هراجت  یف  ماشلاب  هَّللادیبع  نب  هحلط  ناک  »
روآدای نآ  دانسا  هب 

ناوراک زا  ات  دنداتسرف  ار  دیز  نب  دیعس  هَّللادیبع و  نب  هحلط  هنیدم ، زا  جورخ  زا  شیپ  بش  هد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 1
، دعـس نبا  .م و : ندنل 1966  دروفـسکآ ، سنوج ، ندـسرام  قیقحت  ص 20 ، ج 1 ، يزاغملا » ، » يدـقاو کن : دـنروایب .» ربخ  شیرق 

ص 11 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  »
.م  1914 هرهاق ، پاچ  ص 61 ، ج 2 ، فنألا ،» ضوّرلا  ، » یلیهس - 2

.م هرهاق 1939  دّمحم ، یفطصم  پاچ  ص 220 ، ج 2 ، هباحّصلا ،» زییمت  یف  هباصإلا  - » 3
، هباصإلا لیذ  باحـصألا ،» ءامـسا  یف  باعیتسالا  : » کن دوب .» تراجت  مرگرـس  ماش  رد  ردب ، گنج  نامز  رد  هَّللادیبع  نب  هحلط  - » 4

ص 211 ج 2 ،
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: دیوگ یم  يدقاو  .تسا  هدش 

«. ردبب هَّللا  لوسر  ماق  يّذلا ال  مویلا  هنیدملا  دیعس  هحلط و  مدقف  »

ربمایپ هار  ریـسم  رد  مه  نآ  هدمآ ؛ هنیدم  هب  نآ  زا  لبق  یمک  هلـصاف  رد  روطچ  تسا ، هدوب  ماش  تراجت  ریگرد  ردب  هعقاو  رد  وا  رگا 
یلاح رد  تسا ؛ هتفرن  ردب  يوس  هب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هلایّسلا و  للم و  نیب  نابُْرت  رد  ردب  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دوب هدش  عّلطم  هدرک ، تکرح  نآ  بوص  هب  اجنآ  زا  هک  نیا  نایفسوبا و  هلفاق  زا  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

غلب : » رکذ هب  اـهنت  داـعملا » داز   » رد يزوج  مّیق  نبا  تسا و  هتـشادن  اـضر  يدـقاو  لوق  هب  یتاراـشا  رد  هوـبّنلا » لـئالد   » رد مه  یقهیب 
نایم هب  یفرح  هحلط  ّتیرومأـم  زا  هدرک و  هدنـسب   (1) ماـشلا .»...  نم  هلبقملا  ریعلا  ربخ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر 
اهنت هیوبّنلا » هریـسلا   » رد یبلح  نینچمه  .تسا (3)  هدرک  دانتـسا  يدـقاو  هتفگ  هب  هیوبّنلا » هریـسلا   » رد ریثک  نبا  تسا (2) و  هدرواین 

 ...«. عمس اّملف  : » تسا هتفگ 

رد هحلط  هک  نیا  لوبق  يارب  دانـسا  نیا  .تسا (4)  هدرک  هراشا  ماهبا  اب  دنک ، نایب  ار  نآ  دنـس  هک  نآ  یب  ار  هحلط  سّـسحت  هلأسم  و 
بـسک يارب  ربمایپ  فرط  زا  ًامیقتـسم  هک  نیا  یلو  دـسر ؛ یم  رظن  هب  یفاک  تسا ، هدوب  هتفر  ماش  تراجت  هب  روبزم ، ياـه  هاـم  لوط 

هتفگ هک  هدیـسر ، تسب  نب  نیا  هب  شباتک  رد  زین  ریثا  نبا  .تسین  هدـننک  عناق  دـشاب ، هدـش  قطانم  نآ  مزاع  شیرق ، ناوراـک  زا  ربخ 
: سپ هدرک ، بلط  ردب  میانغ  زا  ار  دوخ  مهـس  هحلط ، هک  اجنآ  زا  هک  دـنک  یم  هدـیقع  زاربا  (5) و  ًارجات .»...  ماشلا  یف  ناـک  : » تسا

هتـسناد لاوقا  ِّحـصا »  » ار لوق  نیا  دوخ ، یـصخش  يریگ  هجیتن  اب  ریثا  نبا  راـبخألا .» ناسّـسجتی  ماـشلا  قیرط  یلإ  هَّللا  لوسر  هلـسرأ  »
نیا صوصخ  رد  ماهبا  نامه  ًاقیقد  هک  تسا 

« .دیسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  دمآ ، یم  ماش  زا  هک  یناوراک  ربخ  - » 1
1973 رکفلاراد ، پاچ  ص 85 ، ج 2 ، داعملاداز ، کن : - 2

1976 م هفرعملاراد ، پاچ  ص 381 ، ج 2 ، هیوبّنلا ، هریسلا  - 3
.م پاچ 1975  هفرعملاراد ، پاچ  تاحفص 375 و 381 ، ج 2 ، نامه ، - 4

.بعشلا پاچ  ص 86 ، ج 3 ، هباغلا ،» دسا  - » 5

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 658 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_63_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_63_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_63_5
http://www.ghaemiyeh.com


64 ص :

.دراد دوجو  زین  كردم 

؛ دوب هدشن  هداد  هحلط  هب  صوصخ  نیا  رد  یّـصاخ  ّتیرومأم  هدوبن و  راک  رد  یـسوساج  هلئـسم  هک  تسا  نآ  دّیؤم  دش ، هتفگ  هچنآ 
ًالوا ردب ، میانغ  رد  هحلط  ندش  مهس  يذ  .دروآ و  رامش  هب  یخیرات  كوکـشم  نئمطمان و  دراوم  نامه  زا  ار  دروم  نیا  دیاب  لقاال  ای 

«: يرغصلا صئاصخلا   » رد یطویس  لالج  هتفگ  هب  مهبم و 

نینچ هب  مـه  نآ  ضرف  هـب  ناوـت  یمن  ًاـیناث  (1) و  هریغ .» باغ  دحأل  برـضی  ملو  مهـسب  ردـب  موی  هنع  هَّللا  یـضر  نامثعل  برـضو  »
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس ، خـیرات و  عبانم  ساـسا  رب  هک  دـش  نئمطم  ناوت  یم  اـهنت  .دروآ  رواـب  یتّیرومأـم  اـی  ّتیلوؤسم 

نامیپ مه  لیابق  نایم  زا  روبع  نآ و  ّصاخ  ّتیّمها  ّتلع  هب  نآ  ربخ  ًاعبط  هک  نایفـسوبا - ناوراک  ریـسم  زا  هنیدـم ، رد  تماقا  ماـگنه 
.دننک تکرح  نآ  يوس  هب  ناناملسم  زا  يا  هدع  اب  ات  دنا  هتفرگ  میمصت  هدش و  علّطم  هتفای - عویش  هنیدم  راصنا 

؟ تسا هدومن  ار  نایفسوبا  ناوراک  دصق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يا  هزیگنا  هچ  هب  ارچ و  مینک : یـسررب  هک  تسا  نیا  مهم  هلئـسم 
.تسا هتفهن  فده  هزیگنا و  نیمه  رد  مالسا  خیرات  فطع  هطقن  هدنراگن : هدیقع  هب  ساّسح و  هتکن 

نب دعس   » دیدهت هعقاو  ود  بسَن و  یـشیرق  ياه  یّکم  اب  فالتخا  ياه  هنیمز  ترجه و  زا  سپ  ناناملـسم  ّتیعقوم  لیلحت  هب  هّجوت  اب 
فده و تخانش  هب  میرگنب و  ردب  هعقاو  هب  طوبرم  یخیرات  دانسا  رد  ّتقد  تناما و  تیاهن  اب  دیاب  یمرـضح » نب  ورمع   » لتق و  ذاعم »

هتـشذگ تاحفـص  رد  هچنآ  ایآ  ددرگ  مولعم  ات  مییآ ؛ لئان  یتراجت  ناوراک  کی  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جورخ  هزیگنا 
هب ار  کش  فعـض و  ای  دوش ، یم  نیقی  بجوم  قبطنم و  رگید  یخیراـت  دانـسا  اـب  میدروآ ، ردـب » هعقاو  تاـبجوم   » لـیلحت ناونع  هب 

: دیوگ یم  دنک ، رکذ  ار  دنس  نایوار  هک  نآ  یب  يدقاو  مینک : یم  يرگنزاب  ار  یمیدق  كرادم  کنیا  دراد ؟ هارمه 

: دنتفگ دینش ، زاجح  نیمزرس  هب  ار  نایفسوبا  ناوراک  دورو  ربخ  ربمایپ  یتقو 

: کن دشن .» ررقم  يا  هیمهس  نابیاغ  زا  کی  چیه  يارب  وا ، زج  دش و  هتفرگ  رظنرد  یمهـس  میانغ  زا  دوب ، بیاغ  هک  نامثع  يارب  - » 1
ص 439 ج 2 ، هّیبلحلا ،» هریّسلا  »
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65 ص :

: داد رارق  باطخ  دروم  ار  ناناملسم  ربمایپ 

زا وا  هداتق و  نب  رمع  نب  مصاع  زا  لقن  هب  ملسم  دمحم  زا  قاحسا  نبا  یلو   (1) اهومکمّنُغی .» هَّللا  ّلعل  مهلاومأ ، اهیف  شیَُرق  ریِع  هذه  »
ظفل رد  فالتخا  هب  ار  روکذـم  هتفگ  ساّبع ، نبا  زا  لقن  هب  ریبز  نب  هورع  زا  وا  ناـمور و  نب  دـیزی  زا  تیاور  هب  رکب  یبا  نب  هَّللادـبع 

: تسا هدرک  تبث  نینچ 

هفاضا اب  لَفَن ) زا  قتـشم  « ) اهومکلفنی  » هملک مود ، هلمج  رد   (2) اهومکلِْفُنی .» هَّللا  ّلعل  اهیلإ  اوجرخاف  مهلاومأ ، اهیف  شیرق  ریع  هذـه  »
.تسا هدـمآ  دـنراد ، مه  اب  یفیرظ  ياه  توافت  اـنعم  رد  هک  َِمنَغ ) زا  هتفرگرب  « ) اـهومکمّنغی  » هملک تسخن ، هلمج  رد  و  اوجرخاـف » »

رد هدوـب ، يدـقاو  بتاـک  نوـچ  دعـس  نبا  .تسا  يا  هتفگ  نینچ  ّتیدنـس  تلاـصا و  رد  شهوژپ  مهم  .تسین  یمهم  عوـضوم  نـیا ،
رد يربط  ریرج  نب  دّمحم  (3) و  هیوبّنلا » هریسلا   » رد ریثک  نبا  تسا و  هدروآ  دوخ  داتـسا  ظفل  نامه  هب  ار  ثیدح  يربکلا » تاقبّطلا  »

اهنآ زا  کی  چیه  یلو  دنا ؛ هدروآ  يور  ساّبع  نبا  زا  قاحسا  نبا  ثیدح  هب  ، (5) هیاهّنلا » هیادبلا و   » (4) و كولملاو » لسّرلا  خیرات  »
، عوضوم نیا  .دنا  هدرواین  دنـشاب ، هتـشاد  یـسرتسد  فالتخا  هب  ای  دشاب و  هدروآ  رگید  ظفل  هب  ار  ثیدـح  نیا  هک  يرگید  ذـخأم  هب 

ثیدح میقتـسم  عبانم  نایم  رد  ار  نآ  مدـش  مّمـصم  اذـل  تخاس ؛ رادـیدپ  هدـنراگن  نهذ  رد  نآ  شهوژپ  نایرج  رد  ار  ییاهدـیدرت 
: منک لابند  وجتسج و 

اًلصا هک  مدش  هّجوتم   (6) يوبّنلا » ثیدحلا  ظافلأل  سرهفملا  مجعملا   » هب هعجارم  اب 

، يدـقاو کـن : دروآرد .» امــش  تـمینغ  هـب  ار  نآ  دـنوادخ  اـسب  هـچ  تـسا ، نآ  رد  ناـنآ  لاوـما  تـسا و  شیرق  ناوراـک  نـیا  - » 1
.پاچ نامه  یبرع ، نتم  ص 20 ، ج 1 ، يزاغملا ،» »

ص 258 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2
ص 381 ج 2 ، - 3

.یسراپ همجرت  ص 950 ، ج 3 ، - 4
.م هرهاق 1932  هداعّسلا ، هعبطم  پاچ  ص 256 ، ج 3 ، - 5
.م  1955 لیرب ، ندیل ، پاچ  ، 448 صص 447 ، ج 4 ، - 6
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66 ص :

: تسا يرگید  هنوگ  هب  تسا ، هدش  هتشون  هچنآ  درادن و  دوجو  ثیدح  ياه  هعومجم  رد  یثیدح  نینچ 

، ردب هعقاو  حرش  لیذ  (1) و  يراخبلا » حیحص  حرـش  يرابلا ، حتف   » هب هعجارم  هّجوت و  اب  و  حیحـص »  » زا يزاغملا » باتک   » رد يراخب 
: تسا هتفگ  یخیرات  ّمهم  عطقم  نیمه  حرش  رد  وا  هک  هدرک  تراشا  هنع  هللا  یضر  کلام  نب  بعک  هتفگ  هب 

 ...«. شیرق ریع  دیُری  هَّللا  لوسر  َجَرَخ  اّمنإ  »... 

هب بعک  نب  هَّللادـبع  نب  نمحّرلادـبع  زا  وا  باهـش و  نبا  زا  تیاور  هب  لیقع  زا  وا  ثیّللا و  زا  لـقن  هب  ریکب ، نب  ییحی  زا  تیاور  نیا 
تبث نینچ  ساّبع  نبا  زا  هحلط  نب  یلع  قیرط  زا  ار  تیاور  نآ  لیذ  ینالقسع  رجح  نبا  .تسا  هدش  تیاور  بعک  نب  هَّللادبع  زا  لقن 

: تسا هدرک 

هتسناد کلام  نب  بعک  نب  هَّللادبع  ار  ثیدح  دنسم  لبنح  نب  دمحا   (2) اهدـیری .»...  ّیبنلا  جرخف  ماشلا ، نم  هکم  لهأل  ریع  تلبقأ  »
: نامه ار  وا  ظفل  و 

هب ترـضح   » هک نیا  لقن  هب  طقف  یقهیب (4)  زا  لقن  هب  دوخ  يزاغم »  » رد هبقع  نب  یـسوم  تسا (3) .  هدرک  تبث  شیرق » ریع  دـیری  »
رد دنک ؛ یمن  يدای  دنا ، هدروآ  يدقاو  ای  قاحـسا  نبا  هک  يا  هلمج  زا  هدرک و  هدنـسب  دـش » نوریب  هنیدـم  زا  ناوراک )  ) ناشیا دـصق 

.تسا هدش  هتخانش  يزاغم  باتک  نیرت  تسرد  مالسا ، خیرات  گرزب  ناثّدحم  دزن  وا  يزاغم  هک  یلاح 

هب یـسرتسد  اـی  اهدـیری »  » و دـیری »  » هملک ناـمه  دروآ ، ناـنیمطا  یخیراـت  رظن  زا  نآ  هب  ناوـت  یم  هچنآ  كرادـم ، نیا  هب  هّجوـت  اـب 
ترجه زا  سپ  لاس  تسیود  هک  یباتک  رد  مه  نآ  اولاق  هملک  دانتسا  هب  ای  هتفگ و  کی  اب  ناوت  یمن  تسا و  هدوب  نایفـسوبا  ناوراک 

.داد رارق  لوبق  دروم  ار  ّتیمهااب  نینچ  یعوضوم  تسا ، هدش  فیلأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ثیدح 3951 ص 285 ، ج 7 ، - 1
« .دش جراخ  هنیدم  زا  نآ  دصق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر و  ماش  زا  هکم  لها  ناوراک  - » 2

ص 457 ج 3 ، دنسم ،» - » 3
ص 270 ج 2 ، هوبّنلا ،» لئالد  : » کن - 4
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67 ص :

؟ تسا هدوب  یفده  هزیگنا و  هچ  هب  ذاعم » نب  دعس   » اهنآ سأر  رد  هنیدم و  راصنا  حرط  يارجا  رد  ناناملسم  شالت  ای  نتـساوخ و  نیا 
دنک و نیمأت  ار  نارجاهم  هتفر  تسدزا  ِقوقح  هک  تسا  هدوب  ینامیپ  داقعنا  يارب  شـشوک  ای  شیرق و  دیدهت  ای  ایند و  لام  يارب  ایآ 

تسد هب  هفیاط ، نیا  فارـشا  شیرق و  ندرک  راداو  يارب  اه  نیا  همه  دیامن ؟ نیمـضت  ناناملـسم  يارب  هّکم  رد  ار  ینید  مسارم  ماجنا 
.تسا هتفرگ  یم  تروص  هنازوت  هنیک  ینمشد  باعرا و  دیدهت و  زا  نتشادرب 

رتمک نامه  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تریس  رد  یلامجا  يریس  اب  روکذم و  دانـسا  زا  يدنب  عمج  کی  رد  هدنراگن و  هدیقع  هب 
ییاهنآ زین  .تسا و  هدرک  یم  توعد  مالسا  نید  تامیلعت  يانبم  رب  همـصاخم  كرت  هب  ار  شیرق  ربمایپ ، ترجه ، تسخن  لاس  ود  زا 

هب دندوب ، هدـش  هشبح  ینعی  ایرد  يوس  نآ  هب  رارف  یّتح  اهرهـش و  اه و  نابایب  ِرد  هبرد  اه  لاس  دـندوب و  هدـیورگ  نید  نیا  هب  هک  ار 
فارشا تسناوت  یم  شیرق ، ّتیمهارپ  ناوراک  هب  یسرتسد  ریقح ، نامگ  هب  .تسا  هدرک  یم  توعد  مالـسا  نیبم  نید  نیتسار  میلاعت 

.دیامن ربمایپ  توعد  لوبق  هب  راداو  دوب ، ناشیّدام  عفانم  ورگ  رد  اهنت  ناشتفارش  هک  ار  هفیاط  نیا 

یب تراـغ  لـتق و  هلمح و  تنوشخ ، نآ  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يواـعد  ربارب  رد  ار  دوـخ  هار  رگید  اـهنآ 
ار دوخ  ياج  تسیاب  یم  دنتـشاد ، رارق  اه  یّکم  مشخ  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نداد  هانپ  مرج  هب  هک  یفیاوط  هنامحر 

.دهدب ادخ  لوسر  ربارب  رد  نایّکم  شیرق و  میلست  هب 

حلص دنرادرب و  ناناملسم  زا  تسد  ات  دراداو  ار  موق  نآ  نارادمامز  دوب  نکمم  شیرق ، فارشا  ناوراک  هب  یسرتسد  رگید  ترابع  هب 
هدرک عمط  شیرق  ناوراک  لام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میریذـپب  تسا  نکمم  روطچ  .ددرگ  رارقرب  زاجح  فیاوط  همه  ناـیم 

.دوب يوقت  يارب  ایند  كرت  ادخ و  هب  نامیا  شتامیلعت : داینب  هک  یلاح  رد  دوب ؛

: میوش روآدای  هنیدم  خیرات  زا  مایا  نامه  رد  يدهاوش  دیراذگب 

شالت رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  دنک  تابثا  ار  اعّدم  نیا  دناوت  یم  هاگن  کی  رد  یبوخ  هب  يرجه  تسخن  لاس  ود  ثداوح 
هن ششوک ، نیا  رد  وا  تسا و  هدوب  هنیدم  رواجم  لیابق  يدوهی و  فیاوط  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  نامیپ  داقعنا  هحلاصم و  يارب 

ءاوبا هب  هک  ترجه  مود  لاس  رفس  رد  رگم  .ار  اهنآ  یعفادت  یسایس و  ّتیعقوم  هن  تشاد و  رظن  رد  ار  اهنآ  لام 
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تسایر ورمع  نب  یـشخم  دشن و  یهتنم  یتشآ  حلـص و  هب  وا  راتفر  دنا ، هدناوخ  ءاوبا  هوزغ  ای  گنج  ار  نآ  طلغ  هب  ناخّروم  تفر و 
؟ درکن اضما  يا  هلیبق  ياه  يزوت  هنیک  زا  رود  یگدنز  کی  يارب  ار  يا  همانحلص  ربمایپ  اب  هلیبق 

هعقاو هس  نیا  رد  ایآ  .دومنن  هحلاصم  هرمـضونب »  » هلیبق زا  ناشیا  نانامیپ  مه  و  جـلدُم » ونب   » اب ربمایپ  هریـشعلاوذ ، طاوب و  هعقاو  رد  ایآ 
؟ تخیر نیمز  هب  یناسنا  زا  نوخ  هرطق  کی  هریشعلاوذ ، طاوب و  ءاوبا ، ینعی 

تطاسو اب  تفرن و  هنیهج  نیمزرـس  هب  راوس  یـس  اب  هار  مه  بلطملادـبع  نب  هزمح  هناگادـج ، ّتیرومأم  رد  ثداوح ، نیا  زا  لبق  ایآ 
؟ دماین لمع  هب  يریگولج  ماشه  نب  لهجوبا  اب  يا  هثداح  ره  عوقو  زا  ینَهُج  ورمع  نب  يدجم 

؟ دشن ّرثأتم  یمرضح  لتق  هابتشا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دَّمحم  هلخن ، هب  شحج  نب  هَّللادبع  تیرومأم  رد  ایآ  و 

يوـس هب  تکرح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـصق  ترجه ، زا  دـعب  مه  نآ  یخیراـت ، ياـه  هنیمز  نـیا  اـب  ناوـت  یم  هنوـگچ 
؟ دومن یّقلت  تراغ  موجه و  ییارگ و  هطلس  نایفسوبا ، ناوراک 

دهد یم  هزاجا  عیبرلا  نب  صاعلا  وبا  هب  روطچ  تسناد ، یم  لالح  ناناملسم  يارب  ار  ناکرشم  لاوما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رگا 
هیفـصت ار  ناکرـشم  باسح  دنادرگزاب و  ناشنابحاص  هب  یتسرد  تّحـص و  هب  ار  زوت  هنیک  ناکرـشم  یتناما  لاوما  دور و  هّکم  هب  هک 

هب دوخ  ياه  شهوژپ  رد  هدنراگن  ساسا  نیا  رب   (1) دریگ ؟ یپ  ار  دوخ  یناملسم  هار  ددرگ و  زاب  هنیدم  هب  نیَد ، ءادا  زا  سپ  دنک و 
یم دندرک ، یم  ادـیپ  یـسرتسد  نایفـسوبا  ناوراک  هب  ناناملـسم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتروص  رد  هک  دیـسر  هجیتن  نیا 

ناناملـسم اـب  یلهاـج ، نهک  ماـظن  ِیعّدـم  نارتوهـش و  رگمتـس ، ِشیرق  نیب  حلـص  بجوم  تسناوت  یم  رما  نیا  هک  درک  لوبق  ناوـت 
، ناسنا تمرح  هب  داقتعا  نامیا و  رابتعا  هب  ناناملـسم  دوخ و  عفانم  رطاخ  هب  شیرق  .ددرگ  هنیدم  رد  بیرغ  هدیدمتـس و  شیدنادنلب ،

زا قوقح  ندنادرگزاب  یتسرپاتکی و  بهاذم  ناوریپ  قوقح  تیاعر  يارب  زیمآ  تملاسم  یتشآ  ای  همانحلص و  داقعنا  هب 

.لّوا دلج  ص 355 ، ، 3 ف / مراهچ ، باتک  - 1
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يوس زا  نآ و  هب  ناناملـسم  یـسرتسد  زا  ناوراک  ندرکرود  اب  وس  کـی  زا  شیرق  یلو  دـنداد ؛ یم  تیاـضر  نارجاـهم ، هتفر  تسد 
دوخ دـمجنم  راکفا  رب  دـبوک و  مه  رَد  ار  ناناملـسم  ياه  شالت  همه  تساوخ  ناناملـسم ، هیلع  هدزباتـش  هلمح  کـی  كرادـت  رگید 

.دهد رس  ار  تسرپ  تب  ياه  هلیبق  يزوریپ  ههقهق 

اب دنتـساوخ  یم  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  درک ؛ ناناملـسم  هب  دوخ  هنامـصخ  هلمح  هناهب  ار  ناوراـک  شیرق ، هک  تسا  نیمه  رد  هتکن 
يارب .دـنزاس  راداو  تناید  هدـیقع و  يدازآ  رد  یناسنا  ره  قوقح  ناشّقح و  تیاـعر  هب  ار  اـهنآ  شیرق ، یناـگرزاب  هار  هب  یـسرتسد 
ناوت یم  هنوگچ  مینیبب  ات  میدرگ ؛ یم  زاب  یخیرات  دانـسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هریـس  خـیرات و  زا  یلیلحت ، ِرظن  نیا  تاـبثا 

.داد رارق  تابثا  دروم  ار  نایفسوبا  ناوراک  زا  شیرق  ییوج  هناهب 

ردب هعقاو  یخیرات  دانسا  يرگنزاب  پ :

هراشا

ثیدح و ياه  هعومجم  هک  مینک  رکف  میناهرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هریـس  نایب  رد  امدق  يدنب  عوضوم  بلاق  زا  ار  دوخ  رگا 
هک روط  نآ  ار  لباقم  فرط  یعوضوم  ياه  هبنج  تسا  هتـسناوتن  هدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدـنز  ناـیب  هّجوتم  نوچ  هریس 

، صاخ یفیلأت  مظن  کی  رد  دناوت  یم  یخیرات  دنس  کی  زا  یتمـسق  هک  مینک  لوبق  میناوت  یم  دیامن ، نییبت  دهد و  صیخـشت  تسه 
.دیآ رظن  رد  رتمک  هبنج  نآ  رگید ، یفیلأت  لکش  رد  هک  يوحن  هب  دنک ؛ ادیپ  يرتشیب  موهفم 

ییاسران هن  تسا و  هدوب  ناسیون  هریـس  ناثّدحم و  ناقّقحم و  طّسوت  دانـسا  يدـنب  عمج  هوحن  زا  یـشان  ریذـپان ، بانتجا  ِلاکـشا  نیا 
هچنآ زا  ریغ  نآ  تّحص  مدع  تلاصا و  رد  ای  مییامن و  یفّرـصت  دنـس  لصا  رد  هک  نآ  یب  يرگنزاب ، رد  نیا  ربانب  .یخیرات  ياهدنس 

یم ادیپ  یـسرتسد  یقیاقح  هب  هتفرگ ، رارق  نآ  رد  دنـس  هک  یناکم  ندادرییغت  ِفرِـص  هب  میهد ، يرظن  دنا ، هدیـسر  نآ  هب  ام  يامدـق 
.ددرگ بلج  قیاقح  نآ  هب  اهرظن  هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  امدق ، یفیلأت  مظن  هک  مینک 

ریز زا  ار  دنـس  اًلماک  میناوت  یمن  دنیامن ، جارختـسا  هدش  فیلأت  ياه  باتک  زا  ار  اهدنـس  دنروبجم  زورما ، ِناقّقحم  نوچ  همه  نیا  اب 
.میناهرب میدق  ناقّقحم  هزیگنا  هیاس 

یتاملک صوصخ  رد  هک  دراد  یماو  ار  ام  یخیرات ، دانسا  يرگنزاب  رد  يدتم  نینچ  تیاعر 
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دانـسا ياوتحم  زا  هک  مینیزگرب  يوحن  هب  ار  نآ  میـشاب و  هتـشاد  ار  تقد  لّمأت و  تیاهن  مینک ، یم  باختنا  یعوضوم  نیوانع  رد  هک 
.دناسرب ناگدنناوخ  نهذ  هب  ار  يرت  حضاو  میهافم  لقاال  ای  نشور و  يانعم  هدش ، هئارا  یفیلأت  مظن  رد  یخیرات 

هنایوج گنج  هیحور  ریثأت  تحت  اه  نآ  هک  تسا  یعیبط  نیا  ربانب  .دنا  هدرک  یّقلت  مالسا » گنج   » ناونع هب  ار  ردب » ، » میدق ناخّروم 
هک دنـشخب  یمظن  نانچ  ار  ردـب  یخیرات  دانـسا  هدوب ، ناشتقو  ياه  تموکح  تایح  همادا  همزال  گنج  هک  یطیارـش  رطاـخ  هب  اـی  و 

علق و ار  اه  نآ  تفر ؛ نایـشیرق  گنج  هب  درک و  يروآ  عمج  هوبنا  يرکـشل  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دـننک ، نامگ  ناگدـنناوخ 
.تفرگ تراغ  هب  ار  ناشلاوما  دومن و  عمق 

دناوت یم  هک  يدانـسا  هیلک  مینک و  حرطم  خـیرات  رد  ییاه  لاؤس  دـیاب  میریگ ، رارق  صاخ  یتّیعـضو  ریثأـت  تحت  میهاوخن  رگا  یلو 
یصخش ریثأت  دیاب  روکذم ، دانسا  يدنب  عمج  رد  هک  میشاب  هتـشاد  هّجوت  میروآ و  عمج  اج  کی  دشاب ، ییاه  لاؤس  نینچ  يوگباوج 

رد ار  نآ  دیدج ، میدق و  ناّفلؤم  ياه  يریگ  هجیتن  ای  اه و  ضرف  شیپ  زا  رود  هدـناسر ، نکمم  لقاّدـح  هب  ار  یعامتجا  طیارـش  ای  و 
.مینک ناگدنهوژپ  میدقت  میا ، هدیمان  ردب » هعقاو  یخیرات  دانسا  يرگنزاب   » ار نآ  ام  هک  دیدج  یفیلأت  مظن  کی 

گنج شالت  مصاختم ، ياه  فرط  زا  کی  مادـک  میبایب  هک  تسا  نیا  يریگرد » هعقاو   » کی نایب  رد  خـیرات  زا  لاؤس  نیرت  یـساسا 
؟ هدرک شالت  يریگرد  عوقو  مدع  يارب  فرط  مادک  سکعرب  و  دنا ؟ هتشاد  هنایوج 

هدرک کـیرحت  مجاـهت  هب  ار  نیفرط  هک  يرکف  زرط  هزیگنا و  اـی  ییوج  هزیتس  هّیحور  زا  دـیاب  دـش ، مولعم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  یتقو 
هب روبزم  فادها  ایآ  هک  میبای ؛ یهاگآ  هتـشاد ، دوجو  يریگرد  مدـع  يارب  هک  یفادـها  راکفا و  زا  سکعرب  ای  میوش و  علّطم  تسا ،

هناحلاص یگدنز  کی  قّقحت  يارب  عماوج  همه  شمارآ  حالـصا و  ای  تسا ؛ هدوب  روبزم  دارفا  ِفیاوط  دوخ و  تحلـصم  عفن و  ظاحل 
؟ دندرک یم  وجتسج  ار 

دروم ار  يرجه  تسخن  ياه  هدـس  يزاغم  خـیرات و  هریـس و  ّمهم  عبانم  یمامت  دـیاب  ردـب ، هعقاو  زا  یتخانـش  نینچ  هب  ندیـسر  يارب 
نتم ناونع  هب  ترهـش ، تمدق و  ّتیعماج ، لیلد  هب  ار  يدقاو » رمع  نب  دّمحم   » يزاغم باتک  رـضاح ، شهوژپ  رد  .داد  رارق  شهوژپ 

یلصا
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یکرادم میدومن و  کیکفت  روبزم ، عبنم  رد  دـنک ، یم  تیاکح  هنایوج  گنج  ياه  شالت  زا  هک  ار  يدانـسا  هّیلک  میدرک و  باختنا 
.میداهن رگید  یبناج  هب  دراد ، یناشن  هنایوج  حلص  شالت  زا  هک 

رارمتـسا زا  هک  یناـهذا  يارب  تسا  نکمم  دزاـس و  یم  رود  هعقاو  هدـش  يدـنب  ناـمز  حرـش  زا  ار  اـم  هچ  رگا  يدـنب  هقبط  هوحن  نیا 
هللا یلص  دّمحم  راتفر  یعقاو  فیرعت  انامه  هک  يرت  مهم  تقیقح  هنُک  هب  ندیـسر  رد  ار  ام  یلو  دیآ ؛ لیقث  دنرادن ، یهاگآ  ثداوح 

.دزاس یم  نومنهر  تسا ، هلآ  هیلع و 

.مینک یم  یسانش  هنیدم  ناگدنهوژپ  میدقت  يا  هزیگنا  چیه  نودب  تناما و  اب  دش ، دیاع  یشهوژپ  يداو  نیا  رد  هچنآ 

هنایوج گنج  ياه  شالت  یخیرات  دانسا  پ : / 1

هار ریسم  دش  علّطم  هک  دوب  هّکم  مزاع  ماش  زا  شیرق ، یتراجت  ناوراک  یتسرپرـس  هب  نایفـسوبا  هک  تسا  مّلـسم  خیرات  رد  هک  میتفگ 
دنچ و زا  دوخ  هک  يرطخ  ضرعم  رد  نارـس  ناوراک  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  ناناملـسم  ذوفن  ریز  ردـب  عطاقت  رد 
هب یگداـمآ  كرادـت و  زا  سپ  نایـشیرق  دـناسر و  شیرق  نارـس  عـالّطا  هب  ار  عوضوم  ور  نیا  زا  .دریگ  رارق  دوـبن ، هاـگآ  نآ  نوـچ 

.دندش ناور  ردب  بناج 

رب ناناملـسم  ّطلـست  زا  اـه  نآ  سرت  هجیتن  برع ، فیاوط  هّکم و  تسرپ  تب  وجارجاـم و  ياـهورین  يروآ  عمج  كرادـت و  لوصح 
هّیلک تسا و  هتـشاد  یعافد  هبنج  شیرق ، جورخ  اجنیا  ات  .تشاد  ّقلعت  ناتـسرپ  تب  نارـس  هب  نآ  هراّجتلا  لام  هدمع  هک  دوب  یناوراک 
ياـه هار  تـّینما  ظـفح  ناوراـک و  تـّیمها  زا  یجورخ ، نـینچ  يارب  دوـخ  تاـغیلبت  رد  شیرق  هـک  تـسا  نآ  نِّیبـُم  یخیراـت  دانـسا 
نیمأت ورین و  يروآ  عمج  رد  ار  شیرق  فیاوط  نارـس  مهم ، هزیگنا  نیمه  تسا و  هتـشاد  دـیکأت  رگید ، ياهرهـش  هب  هّکم  یناـگرزاب 

.تسا هداد  ریگمشچ  یتّیقفوم  نایفسوبا ، ناوراک  زا  عافد  ناونع  تحت  موجه  هنیزه 

مه اب  یفالتخا  ردـب ، هعقاو  هب  طوبرم  یخیرات  دانـسا  یماـمت  یّلک  روط  هب  ناـخّروم و  ناـسیون ، هریـس  زا  کـی  چـیه  اـهزارف  نیا  رد 
.دنرادن
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: دنک یم  يروآدای  صوصخ  نیا  رد  يدقاو 

هرامش 1: دنس 

.مهَفیعض مهُّیوق  ناعأ  ًاحالس و  اورتشا  اهتحلسأ و  تجرخأ  و  نیموی - لاُقی  و  زّهجتت - ًهثالث  شیَُرق  تماقأف  »

اوضرع دق  برثی  لهأ  مکناّبـش و  نم  هعم  هابُّصلا  ُدّـمحم و  اذـه  شیرق ، رـشعَم  ای  لاقف : شیرق ، نم  ٍلاجر  یف  ورمع  نب  لیهـس  ماق  و 
: لاقف دوسألا ، نب  هَْعمَز  ماق  و  هّوق ، هذهف  هُّوق  دارأ  نم  و  رهظ ، اذهف  ًارهَظ  دارأ  نمف  مکتمیطیلو  مکریِعل 

اوبِعْوأف و ال مکنئازخ  اهیف  مکریِعل  اوضرعی  نأ  برثی  لـهأ  دّـمحم و  عمط  نإ  .اذـه  نم  مظعأ  ٌرمأ  مکب  لزن  اـم  يّزُعلا  تاـّللا و  ّهنإ و 
 ... مکیلع اولخد  دـق  الأ و  مهنم  مکعوریال  هباحـصأو  دّـمحم  اهباصأ  نئل  هَّللاو  هُّوق  هذـهف  هل  هّوق  ـال  ناـک  نم  ٌدـحأ و  مکنم  فّلختی 

هَلْخَنب و باصأ  ام  انم  بیـُصی  نأ  دّـمحم  ّنظی  أ  لوقی : لهجوبأ  و  ًاثَعب ...  هناکم  ثعب  اـّلإ  شیرق  نم  ٌدـحأ  فلختی  ـال  ناـک  و  اولاـق :
مه دندروآ و  نوریب  ار  دوخ  هحلـسا  مه  .تخاس  یم  هدامآ  ار  دوخ  زور  هس  ای  ود  شیرق   » (1) مأ ال »؟ انَریِع  عنمن  ملعیس أ  ُهباحصأ ؟

: تفگ تساخ و  اپب  شیرق  نادرم  زا  یعمج  رد  ورمع  نب  لیهس  .دندرک  کمک  نافیعض  هب  يوق  صاخشا  .دندیرخ  هحلسا 

.دنراد ار  شیرق  امش و  ياهالاک  ناوراک و  دصق  هک  دنا  هنیدم  لها  امـش و  هتـشگرب  نید  زا  ِناناوج  دّمحم و  نیا  شیرق ! هورگ  يا  »
: تفگ تساخرب و  دوسا  نب  هعمز  سپس  .تسا » هدامآ  دهاوخ ، یم  يرای  سک  ره  تسا و  رضاح  دهاوخ ، یم  بوکرم  سک  ره 

هک امش  ناوراک  هب  برثی  لها  دّمحم و  هچ  تسا ؛ هدماین  شیپ  امـش  يارب  نونکات  نیا  زا  رتگرزب  يراک  هک  يّزع  تال و  هب  دنگوس  »
، تسا نآ  رد  نات  هیامرس  همه 

هاگشناد یپاچ  هخسن  يور  زا  تسفا  توریب ، یملعألا ، هسّسؤم  سنوج ، نودسرام  یبرع ، نتم  ص 31 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ص 23 ج 1 ، یسراف ، نتم  1966 م ، دروفسکآ ،
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 ...« دنک يراددوخ  راک  نیا  زا  دیابن  امش  زا  سک  چیه  دیورب و  ناشیا  گنج  هب  یگمه  دیاب  نیا  ربانب  .دنا  هتسب  عمط 

: تفگ یم  لهجوبا  داتسرف »...  دوخ  ياج  هب  ار  یسک  تفرن ، گنج  هب  سک  ره  نایشیرق  زا  دنیوگ 

ام هک  تسناد  دـهاوخ  يدوز  هب  دندیـسر ؟ هلخن  رد  هک  دنـسر  یم  هرهب  نامه  هب  اـم  زا  شباحـصا  وا و  هک  درادـنپ  یم  دّـمحم  اـیآ  »
»؟ هن ای  درک  میهاوخ  ظفح  ار  دوخ  ناوراک 

.دومن شنزرس  ار  شیرق  ناتسرپ  تب  ناوت  یمن  هلحرم  نیا  ات  دنک  یم  نامگ  هدنراگن 

هب هک  ناشلاوما  زا  عافد  يارب  دوب ، زیمآراجفنا  هکم  ّصاخ  طیارـش  رد  هک  ساسا  یب  يربخ  عویـش  لیابق و  تفاب  هب  هّجوت  اـب  اـه  نآ 
مهـس هب  زین  نایفـسوبا  .دندوب  هدادـن  ماجنا  دوخ  هنامز  فرع  قطنم و  زا  رود  يراک  دـتفیب ، ناناملـسم  تسد  هب  دوب  نکمم  ناشمعز 

دوخ ریـسم  هب  ناناملـسم ، ذوفن  تحت  ِریـسم  زا  رود  هداد ، روبع  ردـب  زا  تمالـس  هب  ار  شیرق  ناوراک  دوخ و  اـت  درک  شـشوک  دوخ 
: دیوگ یم  يدقاو  .دهد  همادا 

هرامش 2: دنس 

یتلا هلیللا  تناک  اّـملف  ریفنلا ، ًامَـضْمَض و  اوؤطبتـسا  هنیدـملا و  نم  اَونَد  نیح  ًادـیدش  ًاـفوخ  اوفاـخ  و  ریعلاـب ، نایفـس  وبأ  لـبقأ  و  »... 
 ... ردب ءام  یلإ  اههوجوب  لبقت  ُریِعلا  تلعج  ردب ، ءام  یلع  اهیف  نوحبصی 

.دَصَّرلا نم  فئاخ  وه  َریِعلا و  مّدقت  دق  ردبب ، هلیللا  کلت  نایفُسوبأ  حبصأف 

نیرـشع نزو  هیقوأ  فصن  شنلاو  ًادعاصف - ّشَن  هل  هّیـشَُرق  ّیـشَُرق و ال  هّکمب  ام  ِهَّللا  ملعت و  ًادـحَأ ؟ َتسـسحَأ  له  ّيدـجَم ، ای  لاقف :
.هفوُص ٌرَْحب  لب  ام  شیرق  نم  ٌلجر  کحلاصی  انّودع ال  نأش  انَتمتک  نئل  انعم و  هب  ثعب  دق  ّالإ و  ًامهرد -

تنک ام  و  انیلع ، َفْخی  مل  ٌّودع  اهنیب  کنیب و  ناک  ول  و  ّودع ، نم  برثَی  نیب  کنیب و  و ال  هرکنأ ، ًادحأ  تیأر  ام  هَّللا  و  ّيدجم : لاقف 
اخانأف ْسَبَْسب - ّيدَع و  خانُم  یلإ  راشأف  ناکملا - اذه  یلإ  ایتأ  نیبکار  تیأر  دق  ّینإ  ّالإ  کیلع  هیفخأل 
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هَّللا هذه و  لاقف : يَون ، اهیف  ًاذإف  اهّتفف ، امهیریعب ، راعبأ  نم  ًاراعبأ  ذخأف  اهمَخانُم ، نایفُسُوبأ  ءاجف  .افرصنا  ّمث  امهتیقسأب ، ایقتسا  ّمث  هب ،
قلطنا ًاراسی و  ًاردب  كرت  اهب و  لحاسف  هریِع  هجو  برضف  ًابیرق ، ّالإ  َموقلا  يرأ  ام  هباحصأ ، دّمحم و  نویع  هَّللاو  هذه  برثی ، فئالع 

ِندربْربخ اهنآ  رظن  هب  .تفرگارف  ار  وا  يدیدش  سرت  دندیسر ، هنیدم  کیدزن  نوچ  .دمآ  یم  شیپ  ناوراک  اب  نایفسوبا   » (1) ًاعیرس .»
ردب رد  نایفسوبا  دنـسرب ، ردب  بآ  رانک  هب  زور  نآ  يادرف  دوب  رارق  هک  ار  یبش  .دوب  هدش  رید  یلیخ  شیرق  ندمآ  نوریب  مضمض و 

: تفگ يدجم  هب  يو  .دوب  هدناسر  اجنآ  هب  ار  دوخ  ناوراک  زا  لبق  دیسرت ، یم  نیمک  زا  نوچ  یلو  دنارذگ ؛

وت رگا  دنا و  هداتـسرف  ام  هارمه  الاب ، هب  مهرد  تسیب  زا  یـشیرق  نانز  نادرم و  همه  هک  یناد  یم  وت  يا ؟ هدـیدن  ار  یـسک  اجنیا  ایآ  »
: تفگ يدجم  .درک » دهاوخن  هحلاصم  وت  اب  شیرق  زا  سکچیه  تسایند ، ایند  ات  يرادب ، هدیشوپ  ام  زا  ار  نمشد  رابخا 

ام رب  دوب ، یم  ینمشد  نایم  نیا  رد  رگا  .تسین  ینمـشد  مه  هنیدم  ات  وت  نایم  هلـصاف  رد  شمـسانشن و  هک  مدیدن  ار  یـسک  ادخ  هب  »
يدَع سَبَسب و  هاگباوخ  هب  هراشا   ) دندمآ اجنیا  هب  هک  مدید  راوس  ود  طقف  .متشاد  یمن  هدیشوپ  وت  زا  ار  نآ  نم  دنام و  یمن  هدیشوپ 

« .دنتفر دنتشادرب و  بآ  دوخ  ياه  کشم  اب  دندناباوخ و  ار  دوخ  نارتش  و  درک )

: تفگ دوب ، امرخ  هتسه  نآ  رد  هک  تفاکش  ار  اهنآ  نارتش  لکشپ  دنچ  تفر و  اجنآ  هب  نایفسوبا 

.دنا هدوب  وا  نارای  زا  دّمحم و  ناسوساج  اه  نیا  تسا و  برثی  هفولع  نیا  ادخ  هب  »

لحاس فرط  هب  داد و  رارق  دوخ  تسار  تمـس  ار  ردـب  .دـنار  تعرـس  هب  ار  ناوراـک  هک  دوب  نیا  .منیب » یم  کـیدزن  ار  موق  نیا  نم 
« .تفر ایرد 

اه و هوک  ناـیم  هاـتوک  هار  ياـج  هب  دـش و  ّقفوم  ناناملـسم ، یلاـمتحا  یـسرتسد  زا  ناوراـک  ندرکرود  رد  نایفـسوبا  ساـسا  نیا  رب 
داد و ریسم  رییغت  نآ  برغ  بناج  هب  زاجح  ياهارحص 

ص 30 ج 1 ، یسراف ، ص 39 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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.دومن باختنا  ار  ایرد  هرانک 

هدنراگن معز  هب  .دراد  راکشآ  یتیاکح  زاجح  ياه  هار  رب  وا  ّطلست  نایفسوبا و  عقوم  هب  لمعلا  سکع  يدنمشوه و  زا  یمادقا  نینچ 
رارق یخیرات  داقتنا  دروم  نایـشیرق ، ناهذا  رب  مکاح  يّداـم  ّتینهذ  هب  هّجوت  اـب  دـناوت  یمن  ناوراـک ، تاـجن  هزیگنا  هب  يراـک  نینچ 

.دریگ

.دزاس یم  هاگآ  ردب  هکم - هار  لوط  رد  ناتسرپ  تب  ياهورین  ّتیعضو  زا  ار  ام  هک  يدانسا  هب  میدرگرب  لاح 

: دیوگ یم  يدقاو 

هرامش 3: دنس 

دق ام  و  اهلوصف ، اهریسمب و  هربُخی  برح  نب  نایفُس  یبأ  یلإ  هّکم  نم  تلـصَف  نیح  شیرق  هتلـسرأ  یلْجِعلا  ناّیَح  نب  تارُفلا  ناک  «و 
نولزنی هّکم  نم  شیرق  تلبقأ  و  هجحملا ...  نایح  نب  تارفلا  مزل  و  رحبلاب ، قصل  نایفسابأ  ّنأ  کلذ  و  نایفـس ، ابأ  فلاحف  .تدشح 

هّکم زا  نوــچ  شیرق   »... (1) ًءاـشِع .» هفْحُجلا  یلإ  اوهتنا  ّمث  .ایـضمف  رُوزُجلا ...  نورحنی  و  مهاـتأ ، نَم  َماـعطلا  نومعُطی  لَْـهنَم  ّلـک 
دیوگب دناسرب و  وا  عالّطا  هب  ار  ناشیا  ریسم  ندمآ و  نوریب  ِربخ  ات  دنداتسرف  نایفسوبا  شیپ  ار  یلجع  نایح  نب  تارف  دندمآ ، نوریب 
هدناسر ایرد  رانک  هب  ار  دوخ  نایفسوبا  .دوب  نایفـسوبا  هار  زا  ریغ  هک  تفر  یهار  هب  تارف ، ًاقافتا  .دنا  هتخاس  مهارف  ییاهزیچ  هچ  هک 

 ...« دوب هتفر  یلومعم  هارهاش  زا  تارف  دوب و 

رتش ناشیارب  دـندرک و  یم  ماعطا  دـمآ ، یم  ناشیا  شیپ  هک  ار  سک  ره  لزنم ، ره  رد  دورف  زا  سپ  دـمآ و  یم  شیپ  هّکم  زا  شیرق  »
 ...« دندیسر هفحج  هب  هاگنابش  ات  دنتفر  نانچ  مه  دنتشک ...  یم 

هک ار  ناوراک  ربخ  زین  نایفسوبا  هک  تسا  یعیبط  هدوب ، نایفسوبا  رادشه  زا  یهاگآ  زا  سپ  هّکم ، زا  ناتـسرپ  تب  جورخ  هک  اجنآ  زا 
دش و هدیناهر  يّدج  رطخ  کی  زا  وا  لایخ  هب 

ص 31 ج 1 ، یسراپ ، همجرت  صص 42 و 44 و  ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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.دناسرب دندوب ، ردب  هّکم - هار  هنایم  رد  هک  شیرق  ناتسرپ  تب  عالّطا  هب  دندش ، هّکم  یضارا  دراو  تمالس  هب  شنارای  دوخ و 

هرامش 4: دنس 

: دسیون یم  يدقاو 

جرخ ریعلا - باحـصأ  عم  ناک  و  سیقلا - يرمإ ء  نبا  َسیق  شیُرق  یلإ  لسرأ  اهزرحأ  دـق  نأ  يأر  ریعلاـب و  نایفـس  وبأ  تلفأ  اّـملف  »
الف برثَی ، لـهأ  مکـسفنأ  اوزرحت  ـالف  مکلاومأو  مکُریِع  تجن  دـق  : » لوقی و  عوجرلاـب ، مهرمأـی  نایفـس  وبأ  هلـسرأف  هّکم ، نم  مهعم 

درک و رود  ار  ناوراک  نایفسوبا  نوچ   » (1) هَّللا .» اهاجن  دـق  و  مکلاومأ ، مکریع و  اوعنمتل  متجرخ  اّمنإ  کلذ ، َءارو  امیف  مکل  هجاح 
هب داتـسرف و  شیرق  شیپ  دوب ، ناوراـک  هار  مه  هّکم  زا  هک  ار  سیقلا  يرمإ  نب  سیق  تسا ، هدـیناهر  رطخ  زا  ار  نآ  هک  دـش  نئمطم 

.تسج رطخ  زا  امش  ناوراک  هک  داتسرف  مایپ  داد و  تشگزاب  روتسد  اه  نآ 

ظفح روطنم  هب  امش  .دیتساوخ  یمن  ناتناوراک  ِندنامظوفحم  زا  ریغ  يرگید  زیچ  اریز  دیزاسن ؛ ریگرد  برثی  لها  اب  ار  دوخ  مه  امش 
« .داد تاجن  ار  امش  ناوراک  دنوادخ  دیدمآ و  نوریب  ناتناوراک  يرادهگن  و 

هب ناشلومعم  بادآ  فرُع و  قباطم  دـیاب  دـنا ، هدـش  جراخ  رهـش  زا  ناوراک  تاجن  يارب  ییورین  یتقو  تسا ، یقطنم  كرد و  لـباق 
لومعم هنیمز  نیمه  يانبم  رب  زین  نایفسوبا  .دنا  هدیسر  ناشتساوخ  هب  اه  نآ  هچ  دنزاسن ؛ يا  هکرعم  ریگرد  ار  دوخ  دندرگزاب و  رهش 

ات تساوخ  دـندوب ، هدـمآ  وا  هب  کمک  هب  هک  ینایـشیرق  زا  ناوراک ، تاـجن  دوخ و  یتمالـس  ربخ  نداد  نمـض  هدـش ، هبرجت  ِلاور  و 
.دندرگزاب

.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  یتساوخرد  نینچ  لابق  رد  ار  شیرق  ناتسرپ  تب  شنکاو  یخیرات  دانسا  نونکا 

ص 32 ج 1 ، یسراپ ، همجرت  ص 43 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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هرامش 5: دنس 

: دسیون یم  يدقاو 

یـضمب هربخأف  هکم - نم  اًلیم  نیثالثو  هعـست  یلع  نافْـسُع  هبَقَع  نم  لایمأ  هعبـس  یلع  هَّدَهلاو  هَّدَـهلاب - نایفـسابأ  لوسرلا  قحل  و  »... 
زا یتخسرس  اب  شیرق   (1) یغب .»...  و  سانلا ، یلع  سأرت  دـق  ّهنأل  عجری  نأ  هرک  ماشه ، نب  ورمع  لمع  اذـه  هاموق ! اَو  لاقف : شیَُرق ،

نایفـسوبا دزن  تسا - هّکم  یلیم  هـن  یـس و  نافـسع و  هـندرگ  یلیم  تـفه  رد  هـک  هّدـه - رد  سیق  دـندرک ...  يراددوـخ  تشگزاـب 
: تفگ نایفسوبا  .داد  ربخ  وا  هب  ار  شیرق  نتفر  تشگرب و 

« .دنک یم  متس  ددرگرب و  هک  دراد  یمن  تسود  دنک ، یم  تسایر  مدرم  رب  اریز  .تسا  ماشه  نب  ورمع  راک  نیا  .نم  موق  رب  ياو  »

دوخ هب  یمجاهت  يوخ  شیرق ، تسرپ  تب  نارـس  هراـبکی  دوش و  یم  هدراذـگ  راـنک  هب  ناوراـک  زا  عاـفد  تیبصع  قطنم و  اـجنیا  زا 
.دننک یم  بیغرت  نآ  هب  ار  ناتسرپ  تب  دنهد و  یم  شرورپ  دوخ  حور  نهذ و  رد  ار  ناناملسم  هب  موجه  هدارا  رکف و  هتفرگ ،

هرامش 6: دنس 

: دسیون یم  صوصخ  نیا  رد  يدقاو 

نایِقلا فِْزعَت  رمخلا و  برشن  ماعطلا و  معطن  رُزُجلا و  رحنن  ردب و  یلع  ًاثالث  میقنف  ًاردب ...  درن  یّتح  عجرن  ِهَّللا ال  و  لهج : وبأ  لاق  «و 
زور هس  میـسرب و  اجنآ  هب  دیاب  .میورب  ردب  هب  ات  میدرگ  یمنرب  ادـخ  هب  هن  تفگ : لهجوبا   » (2) ًادـبأ .» اُنباهت  برعلا  لازت  نل  انیلع ... 

ات دـنوش  هاگآ  ام  ریـسم  ام و  زا  برع  دـنزاونب و  ام  يارب  ناگدـنزاون  میماـشایب و  بارـش  مینک و  ماـعطا  میـشُکب و  ار  نارتش  .میناـمب 
« .دنسرتب ام  زا  هراومه 

ناشن خیرات  ددرگ و  یم  زاغآ  شیرق  ناتسرپ  تب  هنایوج  گنج  شالت  هلحرم  نیا  زا 

ص 32 یسراپ ج 1 ، همجرت  باتک ، نیمه  زین : و  ص 43 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ص 33 ج 1 ، یسراپ ، همجرت  و  ص 43 ، ج 1 ، - 2
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عیاـقو رگزاـغآ  هنیدـم  یّکم ، رجاـهم  ناناملـسم  عمق  علق و  برثی و  مدرم  هب  موجه  رب  ینبم  لـهجوبا  میمـصت  ربارب  رد  هک  دـهد  یم 
.ددرگ یم  یهار  نینچ  ریسم  رد  يدیدج 

لهجوبا ًاصوصخ  شیرق و  نارـس  ِیبلط  گنج  ربارب  رد  فیاوط  ناگرزب  زا  یـضعب  بناج  زا  ییاه  تفلاخم  هک  تفرگ  هدیدان  دیابن 
ناناملـسم و هب  موجه  يارب  ار  دوـخ  مزع  یّـصاخ ، یگچراـپکی  اـب  شیرق  دـشن و  عـقاو  ّرثؤـم  اـه  شـالت  نیا  یلو  تفرگ ؛ تروـص 

.دومن خسار  دنتسه ، هک  اج  ره  رد  اهنآ  هب  یبایتسد 

ناناملـسم ّتیعقوم  زا  یّتح  نانآ  .دندیـشیدنا  یم  يرتالاب  فادها  هب  هک  شیوخ  ِناوراک  ظفح  هب  هن  رگید  دـعب  هب  هطقن  نیا  زا  اهنآ 
ار دوخ  ینورد  ياه  هزیگنا  دننک و  عمق  علق و  دنناوتب ، هک  اج  ره  ار  ناناملسم  دندوب  ددصرد  دنتشادن و  تخانـش  برثی  ای  ردب  مزاع 

.دنزاس راکشآ  بارعا  رب  يرورس  برعلاهریزج و  ّتیمومیق  يا و  هلیبق  رخافت  هب  لیم  یتسرپ و  تب  ماظن  زا  عافد  رد 

شیرق اب  يراکمه  هب  راداو  ار  هار  نیب  لیابق  دنتفرگ و  شیپ  دش  یم  یهتنم  برثی  ردـب و  هب  هک  ار  لامـش  هار  هنارورغم  هک  دوب  اجنیا 
.دندومن

، كرادـم نیا  یـسررب  .میتفاـی  یبوخ  هب  میدروآ ، قوف  ياـهزارف  رد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  ياـپ  ّدر  یخیراـت ، كرادـم  یـسررب  رد  اـم 
یعافد تلاح  ادتبا  دشاب - رطخ  ضرعم  رد  ًاعقاو  هک  نآ  یب  شیرق - هک  دوش  یم  ببس  مّهوت ، کی  هک  دنک  یم  دعاقتم  ار  ناقّقحم 

.دریگ دوخ  هب  ماقتنا  یمجاهت و  تلاح  سپس  و 

هرامش 7: دنس 

یجن دق  هرهُز ! ینب  ای  لاقف : هَرهُز  ینبل  ًافیلح  ناک  ّیبا و  همـسا  ناک  و  قیرـش - نب  سَنْخألا  لاق  رفعج ...  نب  کلملادـبع  ینثدـحف  »
نبا مکنم  لـجر  دّـمحم  اـّمنإ  هلاـم و  هوـعنمتل و  متجرخ  اـّمنإ  لَـفَْون و  نب  هَـمرْخَم  مکبحاـص  یجن  مکلاوـمأ و  صّلخ  مـکَریِع و  هَّللا 
یل اهَْثبُج  اولعجا  اوعجراف و  مکتخُأ  نبا  لتق  اولت  نأ  نم  ریخ  مکریغ  هَْلتَق  یلی  ًابذاک  کی  نإ  هب و  دعـسأ  متنأف  ًاّیبن  کی  نإـف  مکتخأ ،

هموق کلهُم  ّهنإف  لجرلا  اذه  لوقی  ام  هَعَفنَم ال  ریغ  یف  اوجرخت  نأ  مکل  هجاح  الف 
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 ...« مهداسف یف  ٌعیرس 

: تفگ نینچ  نانآ  هب  دوب  هرهز  ینب  نامیپ  مه  ّیبا و  وا  یلصا  مان  هک  قیرش  نب  سنخا  هک : تفگ  میارب  رفعج  نب  کلملادبع  »

امـش .تخاس  اهر  ار  لفون  نب  همرخم  امـش  رای  درک و  صالخ  ار  امـش  لاوما  داد و  تاـجن  ار  امـش  ناوراـک  دـنوادخ  هرهز ! ینب  يا 
ربمایپ وا  رگا  .تسامش  هدازرهاوخ  امش و  دوخ  زا  يدرم  دّمحم  .دینک  عنم  وا  لام  وا و  زا  ار  نمشد  هک  دیدوب  هدمآ  نوریب  نیا  يارب 

هک نیا  ات  ددرگ  وا  نتـشک  راد  هدهع  يرگید  تسا  رتهب  دـشاب ، وگغورد  رگا  دوب و  دـیهاوخ  تخبکین  وا  هب  باستنا  اب  امـش  دـشاب ،
نوریب يراک  هب  هک  یتجاح  هچ  ار  امـش  دیراذگب و  نم  ندرگ  هب  مه  ار  نآ  سرت  دـیدرگرب و  .دیـشکب  ار  شیوخ  هدازرهاوخ  دوخ ،

تسا و شیوخ  موق  هدننک  كاله  وا  هچ  درک ؛ شوگ  دیابن  دیوگ ، یم  لهجوبا )  ) درم نیا  هک  مه  هچنآ  هب  .درادن  يدوس  هک  دیور 
! دنک یم  هابت  ار  اه  نآ  باتش  اب 

« .تشادن روضح  ردب  هوزغ  رد  هلیبق  نیا  دارفا  زا  کی  چیه  ور  نیا  زا  دندرک ؛ تعاطا  سنخأ  زا  هرهز  ینب 

يرادـساپ يارب  هک  دوب  اهنآ  رد  ساسحا  نیا  هجیتن  دـش ، ناناملـسم  هب  هلمح  زا  هرهزونب  يریگ  هرانک  هب  رجنم  هک  يرکف  زرط  نینچ 
ياه توادع  اه ، هنیک  هک  شیرق  نارـس  زا  رگید  یـضعب  يرادـیاپ  یلو  .دـنریگ  دوخ  هب  یعافد  تلاح  دـیاب  اهنت  شیرق ، ناوراک  زا 

ندنادرگزاب رد  ار  هرهز  ینب  تسناوتن  دـندوب ، هدرک  ناهنپ  ناوراک ، زا  عافد  فاّفل  ریز  اه  ُتب  هب  تبـسن  ار  دوخ  تابّـصعت  هنیرید و 
.تفریذپ قّقحت  ّيدع  ینب  طّسوت  یهباشم  شالت  گنج ، زا  هرهزونب  يریگ  هرانک  ترواجم  رد  .دشخب  قیفوت  شیرق  یمامت 

: دهد یم  هئارا  ار  یّمهم  دنس  صوصخ  نیا  رد  يدقاو 

هرامش 8: دنس 

: لاق نمحّرلا ...  دبع  نب  رمع  نب  رکب  یبأ  نع  »

نایفـسوبأ مهفداصف  هّکم  یلإ  نیفرـصنم  لحاسلا  یف  اولدع  رحـسلا  یف  اوناک  املف  ْتَفل ، هّینثب  اوناک  یتح  ریفنلا  عم  ّيدُع  ونب  تجرخ 
: لاق
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: اولاق ریفنلا ؟ یف  ریعلا و ال  یف  متعجر ال  فیک  ّيدَع ، ینب  ای 

لاقف نارهَّظلا ، ّرَمب  مهاقال  ّهنإ  لاقی  .ّيدَع و  ینب  نِم  ٌدحأ  اهدهشی  ملف  یضم ! عجر و  نَم  عجرف  عجرت ، نأ  شیرق  یلإ  تلـسرأ  تنأ 
َّرم نم  لاـقی  قیرطلا و  نم  اوعجرف  ّيدَـع  ونب  اـّمأ  و  هفحُجلا ، نم  هَرهُز  تعجر  يدـقاولا : رمع  نب  دـمحم  لاـق  مهل ...  هلاـقملا  کـلت 

: تفگ یم  هک  دندرک  تیاور  میارب  باّطخلا ، نب  رمع  نب  هَّللادبع  نبا  نمحّرلادبع  نب  رمع  نب  رکبوبا  زا   » (1) نارهّظلا .»

هّکم هب  هدـناشک و  اـیرد  يوس  هب  ار  دوـخ  هاگرحـس ، دندیـسر ، تِفل  هگنت  هب  نوـچ  دـندوب و  هدـمآ  نوریب  شیرق  هارمه  ّيدـع  ینب 
: دیسرپ درک و  دروخرب  اهنآ  هب  نایفسوبا  .دنتشگزاب 

رد مه  ّيدع  ینب  زا  سک  چیه  لاح  ره  هب  دنتفر »! یهورگ  دنتـشگرب و  یهورگ  .دـندرگرب  هک  يداتـسرف  شیرق  شیپ  ار  یـسک  وت  »
: دیوگ يدقاو  .تشادن  روضح  ردب 

« .دنتشگرب نارهظلا - رم  زا  دنا  هتفگ  و  هار - نیب  زا  يدع  ینب  هفحج و  زا  هرهز  ینب 

رد داد ، تهج  رییغت  هنابّصعتم  هنایوج و  گنج  يوخ  هب  یعافد  مّهوت  زا  نوچ  شیرق  هک  دنک  دعاقتم  ار  ام  دناوت  یم  دنس 7 و 8  ود 
راداو زواجت  هب  مزع  زا  ناشفارـصنا  هب  ار  اه  نآ  دنتـسناوتن  نوچ  تفرگ و  رارق  داقتنا  دروم  ناشنانامیپ  مه  بناج  زا  تاظحل و  نامه 

مجاهت و هلمح ، دصق  ناناملسم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رگا  هک  تسا  یعیبط  .دنتخاس  رود  يا  هکرعم  نینچ  زا  ار  دوخ  دننک ،
تاجن يارب  تسخن  هلحرم  رد  دنتـشگ ؛ یمنرب  نایـشیرق ، دوب ، نایـشیرق  اب  گنج  دربن و  يارب  هنیدم  زا  ناشجورخ  دنتـشاد و  زواجت 

هک داد  ناشن  یبوخ  هب  اهنآ  تشگزاب  یلو  دـندرک ؛ یم  اّیهم  ار  دوخ  ناناملـسم ، هلمح  زا  يریگولج  يارب  مود  هلحرم  رد  ناوراک و 
.تسا هدوبن  شیرق  اب  دربن  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

دش یتخس  تمواقم  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  یّکم  نامجاهم  نارس  زا  یـضعب  هجیتن  یب  ياه  شالت  نّیبُم  ّيدعونب  هرهزونب و  تشگزاب 
.دومن ّقفومان  ار  نآ  و 

ص 34 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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ّطخ هدـننک  نییعت  هک  شیرق - نارـس  ّتیرثکا  هنایوج  گنج  ياه  شالت  هب  ار  ام  دـناوت  یم  ییاه  شنکاو  نینچ  یخیراـت  ياـهزارف 
.دزاس نومنهر  تسا  هدوب  یّکم  نامجاهم  ییاهن  یشم 

هرامش 9: دنس 

: دسیون یم  يدقاو 

ًادـحأ ملعأ  ام  دـلاخ ! ابأ  ای  لاقف : هعیبَر ، نب  هبتُع  ینیقل  و  اهمحل ...  نم  يوشن  روزَج  یلع  انل  ءابخ  یف  اـّنک  و  مازِح : نب  میکح  لاـق  »
مؤش اذـه  عاطی ، نمل ال  يأر  و ال  ّمُح ؛ ٍْرمأل  مهیلع  ًایَغب  مهدالب  یف  ٍموق  یلإ  انئج  ّانإ  تجن و  دـق  انریع  ّنإ  انریـسم ، نم  بجعأ  ریـسی 

ار ربخ  هاگان  هک  مینک  هّیهت  بابک  رتش ، تشوگ  زا  میتساوخ  یم  میدوب و  دوخ  همیخ  رد  دیوگ : مازح  نب  میکح   » (1) هَِّیلَْظنَحلا .» نبا 
: تفگ دید و  ارم  هعیبر  نب  هبتع  .دنتفر  یم  رگید  یضعب  رادید  هب  یضعب  .دش  روک  ام  ياهتشا  میدینش و 

هب یهورگ  رب  متـس  دصق  هب  ام  تفای و  تاجن  ام  ناوراک  .دشاب  هدومیپ  ام  هار  زا  رت  بیجع  یهار  یـسک  مناد  یمن  چیه  دلاخوبا ! يا 
لهجوبا یگدنخرفان  یموش و  نیا  .درادن  يرظن  دوشن  تعاطا  هک  یـسک  راوشد و  تسا  يراک  نیا  میا و  هدمآ  ناشیا  ياه  نیمزرس 

« .تسا

ّمهم دنس  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  یبوخ  هب  میا ، هدمآ  ناناملـسم  ینعی  ناشیا » ياه  نیمزرـس  هب  متـس  دصق  هب  ام  : » هک نیا  رب  دیکأت 
: دیرگنب دانسا  نیا  هب  .دریگ  رارق  یخیرات  دانتسا  لّمأت و  دروم  شیرق ، هنایوج  گنج  شالت  رد  یخیرات 

هرامش 10: دنس 

: دیوگ یم  يدقاو 

اذه ّنإ  .هباحصأ  دّمحم و  لاتق  هرک  دق  هبتُع  رمأ  نع  اذه  ام  لهج : وبأ  لاق  »

ص 39 ج 1 ، یسراپ ، همجرت  ص 52 ، ج 1 ، يزاغم » ، » يدقاو - 1
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ًاعقاو نیا  .دراد  تهارک  وا  باحـصا  دّمحم و  اب  گنج  زا  هک  نیا  لثم  دـنک ؟ یم  نینچ  هبتع  ارچ  تفگ : لهجوبا   » (1) بجعلا .» وهل 
!« تسا بّجعت  هیام 

هرامش 11: دنس 

اوبـصعا و  هباحـصأ ، لجرلا و  اذـه  اولتاُقت  و ال  ینوعیطأ ، موق ! ای  لوقی : شیُرق  نم  نیکرـشملا  یف  راسف  هلَمَج ، یلع  هبتع  سلج  ّمث  »
کلذ ثرویف  هیخأ  هیبأ و  لتاق  یلإ  رظنی  مکنم  لجرلا  لازی  هبیرق و ال  مهتبارق  ًالاجر  مهنم  ّنإف  یب ، اهَْنبُج  اولعجا  یسأرب و  رمألا  اذه 

«. مهددع مکنم  اوبیصی  یتح  مهلتق  یلإ  اوصلخت  نل  و  ًاناغضأ ، ءانحش و  مکنیب 

درم و نیا  اب  دـینک و  تعاطا  نم  زا  موق ! يا  تفگ : یم  داـتفا و  هار  شیرق  ناکرـشم  ناـیم  دـش و  راوس  دوخ  رن  رتش  رب  هبتع  هاـگنآ  »
امـش دنراد و  ام  اب  کیدزن  يدنواشیوخ  ناشیا ، زا  یهورگ  .دـیزادنایب  نم  ندرگ  هب  ار  نآ  سرت  هانگ و  دـینکن و  گنج  شباحـصا 
امـش یهگناو  .دش  دـهاوخ  همه  نایم  دـیدش  هنیک  زورب  بجوم  هلأسم  نیا  درک و  دـیهاوخ  رظن  دوخ  ردارب  ای  ردـپ و  لتاق  اب  هراومه 

« .دوش هتشک  مه  امش  زا  ناشیا  دادعت  هب  لقاال  هک  نیا  رگم  دیشکب ؛ ار  اهنآ  دیناوت  یمن 

هرامش 12: دنس 

لَتُقی نأ  هرکی  وهف  همع ، نبا  دمحم  و  دمحم ، عم  هنبا  ّنأل  اذهب  مکیلع  ریـشی  هبتع  ّنإ  لاق ...  و  هتبطخ ، عمـس  نیح  لهجوبأ  هدـسحف  »
ال هَّللا ، ال و  عوجرلاب ؟ انرمأت  اننیب و  لّذـُحت  نآلا  ناـِطبلا  اـتْقلَح  تقتلا  نیح  َتنبج  و  هبتُع ، اـی  َكَرْحَـس  هَّللا  و  ـألتما ، .همع  نبا  هنبا و 

: تفگ درب و  دسح  کشر و  وا  رب  دینش  ار  هبتع  هبطخ  نیا  لهجوبا  نوچ   » (2) دّمحم .» نیب  اننیب و  هَّللا  مکحی  یتح  عجرن 

هک تسا  تهج  نیدب  دنک  یم  بیغرت  راک  نیا  هب  ار  امش  دیوگ و  یم  نینچ  هک  هبتع  ... 

ص 39 ص 52 و ج 1 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
.نامه - 2
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هبتع هب  سپس  .دنوش  هتشک  شیومع  رـسپ  رـسپ و  هک  دراد  یمن  شوخ  وا  تسوا و  يومعرـسپ  دّمحم  تسا و  دّمحم  هارمه  شرـسپ 
: تفگ

ام هب  هک  ینک  راوخ  ار  اـم  یهاوخ  یم  يا ! هدیـسرت  ینیب ، یم  گـنت  ار  هقلح  رود  هک  نوـنکا  یهگناو  .يدرک  زواـجت  دوـخ  دـح  زا 
« .دنک مکح  دّمحم  ام و  نایم  ادخ  ات  میدرگ  یمنرب  ادخ  هب  دنگوس  هن  یهد ؟ یم  تشگزاب  روتسد 

هرامش 13: دنس 

نع ّفکلاب  مهرمْأی  مهرکـسع  یف  مهیلع  فاط  ناک  دق  و  ِهلَمَج ، نع  لزنف  شیرق ، مالک  نم  بضغ  دق  هتدـجوف  هبتُع  یلإ  تعجرف  »
: دنک یم  لقن  مازح  نب  میکح   » (1) نوبْأیف .» لاتقلا 

ددرگ و یم  رکشل  رود  هدمآ و  نییاپ  دوخ  رن  رتش  زا  تسا و  نیگمشخ  تخس  شیرق  راتفگ  زا  هک  مدید  متـشگرب و  هبتع  دزن  هب  نم 
: تفگ لهجوبا  هب  هبتع  .دنتفریذپ  یمن  اهنآ  یلو  دینک ؛ يراددوخ  لاتق  زا  هک  دهد  یم  روتسد  اهنآ  هب 

« .تسا رت  موش  دوخ  هریشع  يارب  ادرف  ام  زا  کیمادک  هک  تسناد  یهاوخ  يدوز  هب 

هتـشاد یّمهم  ياـه  هزیگنا  دـیاب  دنتـشاد ؟ رارـصا  ردـق  نیا  ناناملـسم  هب  موجه  هلمح و  رد  شیرق  ارچ  هک  مینک  یم  یـسررب  نونکا 
دروم هزیگنا  فدـه و  ظاحل  زا  ار  اهنآ  هنایوج  گـنج  شـالت  دـیاب  .تسا  هتـشاد  اـهنآ  ینید  یموق و  تابّـصعت  رد  هشیر  هک  دنـشاب 

.میبایب ار  نآ  یخیرات  ياهدنس  میهد و  رارق  یسررب 

هرامش 14: دنس 

: دیوگ يزاغم »  » رد يدقاو 

: لاق لاتقلا و  یلع  مهّضحی  هباحصأ ، یلع  لهج  وبأ  لبقأ  «و 

ًاذخأ مهوذخ  نکل  و  ًادحأ ، مهنم  لتق  مکنم  ًادـحأ  نیفلأ  الف  لابجلا ، یف  َهباحـصأ  ًادـمحم و  نِرقن  یتح  مویلا  عجرنال  هَّللا ! میا  و  ... 
، اوعنص يّذلاب  مهفّرعن 

ص 49 ج 1 ، یسراپ ، همجرت  و  ص 66 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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درک و یم  ضیرحت  گنج  هب  ار  اـهنآ  هدرک  دوخ  ناراـی  هب  ور  لـهجوبا   » (1) مهؤابآ .» دـبعی  ناک  اّمع  مهتبغر  مکنید و  مهتقراـفمل 
: تفگ یم 

ار ناشیا  زا  یـسک  امـش  زا  یـسک  دـیابن  مینک ! چـیپ  نامـسیر  ار  وا  نارای  دّـمحم و  ات  میدرگ  یمن  رب  زورما  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ... 
هتسج يرود  دوخ  يردپ  نییآ  زا  هتشگرب و  امش  نید  زا  ارچ  هک  مینامهفب  اهنآ  هب  ًادعب  ات  دیریگب ؛ ریـسا  ار  ناشیا  ًامتح  هکلب  دشکب ؛

« .دنا

: دوب هتفگ  تشاد ، تهارک  هّکم  زا  جورخ  رد  هک  بهلوبا  هب  یصوصخ  روط  هب  لهجوبا  زین  نیا  زا  لبق 

هرامش 14: دنس  همیمض 

( بهلوبا  ) وا شیپ  لهجوبا   » (2) .کئابآ » نید  کنیدـل و  ًابـضغ  ّالإ  انجرخ  ام  هَّللاوف  بهلوبا )  ) هبتعابأ ای  مقأ  لاقف : لهجوبأ  هَءاجف  »
: تفگ دمآ و 

« .میور یم  گنج  هب  میا و  هدمآ  مشخ  هب  تناردپ  وت و  نید  ظفح  يارب  طقف  ام  ادخ  هب  دنگوس  زیخرب ! هبتعابا  يا 

: لیذ دنس  هب  دینک  هّجوت  نینچمه 

هرامش 15: دنس 

، ءالؤه مکباسنأ  یف  اوقباف  هباحصأ ، دمحم و  انیقل  نإ  ًادغ  اورظنا  شیرق ! رشعم  ای  جاّجحلا ...  نب  هیَُبن  لوق  ترکذف  هَّللادبع : وبأ  لاق  »
هتفگ تفگ : هَّللادبعوبا   » (3) مهئابآ .» نید  نم  اوقراف  ام  مهتلالـض و  نم  اورـْصُبی  هّکم  یلإ  مهب  عجرن  نإ  ّانإف  بْرثَی ، لـهأب  مکیلع  و 
هنیدم لهأ  دینک و  تیاعر  ار  دوخ  نابوسنم  ناشیوخ و  مینک ، یم  دروخرب  وا  باحـصا  دّمحم و  اب  هک  ادرف  شیرق ! هورگ  يا  هیبن ... 

زا ار 

ص 53 ج 1 ، ص 71 ، ج 1 ، يزاغم ، يدقاو ، - 1
ص 24 ج 1 ، یبرع ، هخسن  ص 33  ج 1 ، يزاغم ، يدقاو ، - 2

ص 41 ج 1 ، یسراپ ، همجرت  ص 55 ، ج 1 ، يدقاو ، - 3
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« .دش دنهاوخن  ادج  دوخ  ناردپ  نییآ  زا  دنوش و  یم  انیب  دوخ  یهارمگ  زا  مینادرگ و  یم  رب  هّکم  هب  ار  اهنآ  اریز  دیروآرد ؛ ياپ 

كرت هب  ناناملـسم  ندرکراداو  یتـسرپ ، تب  نییآ  هداـعا  يارب  ار  شیرق  هناـیوج  گـنج  شـالت  موجه و  هزیگنا  و 15  ياهدنس 14 
هّتبلا .دهد  یم  ناشن  هّکم  مکاح  ماظن  هب  اهنآ  ندـنادرگزاب  یتسرپاتکیزا و  نتـشادرب  تسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تامیلعت 

قّقحت يارب  موـجه  هلمح و  روز و  یلو  دـننک ؛ توـعد  یتـسرپ  تب  هب  ار  هنیدـم  هّکم و  مدرم  هک  دـنا  هتـشاد  ار  قـح  نـیا  نایـشیرق ،
هب ار  دوخ  ناردـپ  نییآ  دـیاب  هک  زین  هتـساوخ  نیا  رد  یّتـح  ناـنآ ، همه  نیا  اـب  .تسین  یناـسنا  چـیه  لوبق  دروـم  ناـشیاه ، هتـساوخ 
زا عافد  دـننام  هتـساوخ  نیا  .دـندوبن  قداص  دـنروآرد ، تب  دـباعم  نامکاح  فارـشا و  تراسا  هب  ار  اهنآ  دـننک و  لیمحت  ناناملـسم 
هب نامجاهم  بیغرت  هنایوج و  گنج  شـالت  همه  نآ  زا  سپ  ور  نیا  زا  .دوب  ناناملـسم  عمق  علق و  يارب  اـهنآ  ییوج  هناـهب  ناوراـک ،

.دنداد رس  ار  یمرضح  نب  ورمع  یهاوخنوخ  ماقتنا و  دایرف  دنداهن و  يرانک  هب  ار  هویش  نیا  هرابکی  یلهاج ، نییآ  زا  عافد 

یساسا یّتح  نیرتمهم و  یمرـضح  نب  ورمع  یهاوخنوخ  هنوگچ  هک  میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  یخیرات  دانـسا  هلحرم ، نیا  رد 
: دسیون یم  يدقاو  .دیدرگ  ناناملسم  هب  مجاهت  هلمح و  هزیگنا  نیرت 

هرامش 16: دنس 

دیری هبتُع - ینعی  کفیلح - اذـه  هل : لاقف  هلخنب ، لوتقملا  یمرـضحلا  نب  ورمع  یخأ  یمرـضحلا  نب  رماع  یلإ  لهج  وبأ  بهذ  و  »... 
لبقت یحتـست  الأ  هیدلا  لباق  ّکنأ  معز  کیخأ و  مد  لمحت  دـق  سانلا  نیب  لذـُخت  و  کنیعب ، كرأث  تیأر  دـق  و  سانلاب ، عجری  نأ 

او خرـص  بارتلا و  هتـسا  یلع  اثح  ّمث  فشتکاف  یمرـضحلا  نب  رماع  ماقف  .کترفخ  دشناف  مق  کیخأ  لتاق  یلع  تردـق  دـق  هیدـلا و 
یتح عجری  رماع ال  فلح  هبتع و  هیلإ  مهاـعد  يذـّلا  يأرلا  ساـنلا  یلع  دـسفأف  شیرق  نیب  نم  هفیلح  ّهنـأل  هبتع  كاذـب  يزخی  هارمع 

باحصأ نم  لتقی 
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یلع نوملـسملا  تبثف  فصلا  ضفنی  نأل  نیملـسملا ، شوانف  ریمع  لمحف  سانلا ، نیب  شِّرَح  بَهَو  نب  ریَمُعل  لهج  وبأ  لاق  دـمحم و 
ردارب یمرضح /- نب  رماع  دزن  لهجوبا  سپـس   » (1) .برحلا .» تبـشنف  موقلا ، یلع  دشف  یمرـضحلا  نبا  مّدقت  و  اولوزی ، مل  مهفص و 

: تفگ تفر و  دوب ، هدش  هتشک  هلخن  رد  هک  ورمع /-

يراوخ هیام  دـنادرگرب و  ار  مدرم  يا ، هتفاـی  تسد  دوخ  یهاوخنوخ  هب  هک  نیا  زا  سپ  دـهاوخ  یم  هبتع - ینعی  وت - ناـمیپ  مه  نیا 
رب هک  نونکا  ایآ  يریذپ ! یم  ار  اهبنوخ  وت  هک  درادنپ  یم  تسا و  هدش  تردارب  ياهب  نوخ  تخادرپ  راد  هدهع  وا  .ددرگ  مدرم  نایم 

؟ يریذپب ار  اهبنوخ  هک  نیا  زا  ینک  یمن  مرش  يا ، هتفای  تسد  تردارب  هدنشک 

! نک بلط  ار  دوخ  نوخ  رآ و  ناشدای  هب  ار  نآ  زیخرب و  نونکا 

نیا اب  و  نم ! ورمَع  ياو  يا  هک : تشادرب  گناب  دیشاپ و  كاخ  دوخ  رـس  رب  .درک  هنهرب  ار  دوخ  رـس  تساخرب و  یمرـضح  نب  رماع 
دـش و هاـبت  دوب ، هدرک  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  هبتع ، هک  يداهنـشیپ  بیترت  نیا  هب  .درک  شنزرـس  دوب ، وا  ناـمیپ  مه  هک  ار  هبتع  راـک 

: تفگ بهو  نب  ریمُع  هب  لهجوبا  .تشگ  دهاوخن  زاب  دشکن  ار  دّمحم  باحصا  زا  یسک  ات  دروخ  دنگوس  رماع 

دندوب و رادـیاپ  نانچمه  نانآ  یلو  دزیرب ؛ مه  رد  ار  ناشیا  فص  ات  درک ؛ ناناملـسم  گنهآ  دـش و  رو  هلمح  ریمع  زیگنارب ! ار  مدرم 
« .تخورفارب ار  گنج  شتآ  درب و  هلمح  ناناملسم  رب  دمآ و  شیپ  یمرضح  نب  رماع  ماگنه  نیا  رد  .دندروخن  ناکت 

: تشاد هئارا  ار  لیذ  جیاتن  ناوت  یم  ینامز ، رّوطت  یعوضوم و  بیترت  هب  هّجوت  اب  رکّذلا و  قوف  هناگ  هدزناش  یخیرات  دانسا  ساسا  رب 

ار یهوبنا  یمجاهت  يورین  دریگ ، رارق  ضرعت  دروم  دوب  نکمم  اهنآ  مّهوت  معز و  هب  هک  یتراـجت  ناوراـک  زا  عاـفد  يارب  شیرق  - 1
.دندرک تکرح  برثی  يوس  هب  دندید و  كرادت 

هتشگزاب هّکم  هب  ملاس  هتفرگن و  رارق  ضّرعت  دروم  اًلصا  ناوراک  دندید ، هک  یماگنه  - 2

ص 48 ج 1 ، یسراپ ، همجرت  ص 64 و 65 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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رارـصا فـالخ  رب  دـنداد و  زورب  ناناملـسم  راتـشک  برثـی و  هب  هلمح  هار و  هـب  نداد  هـمادا  يارب  ار  دوـخ  یعقاو  ياـه  هـنیک  تـسا ،
.دندیدرگن زاب  هّکم  هب  نایفسوبا ،

ناناملسم راتشک  زا  ار  ناتـسرپ  تب  دندوبن و  ناناملـسم  هب  موجه  هار و  همادا  هب  رـضاح  هک  دندش  ادیپ  یناسک  نایـشیرق  نایم  رد  - 3
ننـس هب  انب  هداد ، شیرق  هنایوخدنت  هنابّـصعتم و  ّوج  هب  نت  ای  دنتـشگرب و  دوخ  ای  لاح ، نیا  رد  دندشن و  ّقفوم  یلو  دندرک ؛ یم  عنم 

.دندمآ رب  تراقح  ساسحا  نیا  ناربج  ددص  رد  فیاوط ، یبرع 

فارشا تعاطا  هب  نداد  نت  یتسرپ و  تب  نهک  ماظن  هب  تشگزاب  روز و  هب  ناناملـسم  ندرک  راداو  ار  دوخ  یلـصا  فده  شیرق  - 4
.دندوب هدرک  نییعت  شیرق 

هزیگنا دـندشن ، قـّفوم  یلهاـج  ّتیموـق  ییاـبآ و  نید  زا  عاـفد  رد  دوـخ  ناـشیک  مه  ِفدـه  هزیگنا و  کـیرحت  رد  نوـچ  شیرق  - 5
هک دنتخاس  رو  هلعـش  نانچ  ار  دوخ  ناشیک  مه  یموق  ّتیبصع  دندرک و  حرطم  ار  یمرـضح  نب  ورمع  نالتاق  زا  ماقتنا  یهاوخنوخ و 

.دیدرگ هلمح  موجه و  هب  رجنم 

یـسررب دـیاب  دـهد ، یم  ناشن  ار  تسرپ  تب  ياه  یّکم  هنایوج  گنج  ياه  شالت  هک  یخیرات  هلـصاح  جـیاتن  دانـسا و  نیا  ربارب  رد 
یم شالت  يریگرد  مدـع  حلـص و  يارب  ای  دنتـشاد ؛ هنایوج  گنج  عضوم  زین  اـهنآ  اـیآ  دـندوب ؟ یتّیعقوم  هچ  رد  ناناملـسم  هک  درک 

؟ دندرک

يزاغم باتک  ساسا  رب  شیرق  ياه  ّتیعقوم  ندناسانـش  رد  هک  یلاور  هویـش و  نامه  هب  ار  یخیرات  ّمهم  ياه  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 
: میریگ یم  یپ  هعقاو  یخیرات  تادنتسم  رد  میدرک ، یط 

هنایوج حلص  ياه  شالت  یخیرات  دانسا  پ : / 2

دصق هب  ًالّوا  ردب ، بناج  هب  هنیدم  زا  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  جورخ  هک  میدش  روآدای  لاقم ، نیا  زا  ب »  » تمـسق رد 
.دنوش راپسهر  دیاب  اجک  هب  هک  دنتسناد  یمن  ًایناث  دوبن و  دربن 

هرامش 1: دنس 

نوریب وا  هارمه  دندوبن ، قفاوم  ربمایپ  جورخ  اب  نوچ  باحصا  زا  يدایز  هورگ  »
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ناناملسم هک  ارچ  دوش ؛ یمن  شنزرـس  تسا ، هتفرن  نوریب  هک  سک  ره  یلو  تسا ؛ يدایز  فرح  تافالتخا و  دروم  نیا  رد  دنتفرن و 
« .دنتفر یمن  نوریب  دربن  يارب  عقاو  رد 

 ... فالتخا ٌریثک و  مالک  کلذ  یف  ناک  هجورخ و  اوهرک  هباحصأ و  نم  ٌریثک  ٌرََشب  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا - نع  أطبأ  «و 
«. لاتق یلع  اوجرخ  ام  مهَّنأل  ْمَُلی  مل  فَّلخت  نَم  ناک  و 

: تسا هدرک  اهدای  ناناملسم ، بناج  هب  هّکم  زا  جورخ  ماگنه  رد  شیرق  گرب  زاس و  زا  يزاغم »  » رد يدقاو 

رب اهنآ  نادـنمورین  نارگناوت و  .دندیـشک (1) ... یم  كدـی  ّربکت  ییامندوخ و  يارب  هک  یفاـضا  ِبسا  اب 100  وج  گـنج  درم   950
رفن دـص  هک  اـهنآ  ِناراوس  بسا  .دنتـشاد  رتـش  دـصتفه  نایـشیرق ، .تشاد  صاـصتخا  موزخم  ینب  هب  بسا  یـس  .دـندوب  راوس  بسا 

.دندوب شوپ  هرز  دادعت ، نیمه  هب  ناگدایپ  .دنتشاد  نت  رب  هرز  همه  دندوب ،

كرادـت ار  یعیـسو  تازیهجت  هچ  یتراجت  ناوراک  کی  زا  عافد  يارب  نایـشیرق ، هک  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  يدنتـسم  راـمآ  اـهنیا 
.دندنارورپ یم  رس  رد  ار  ناناملسم  تراسا  راتشک و  هنیدم و  هب  هلمح  ینیب  شیپ  هک  نآ  زج  هدوبن  نیا  دندوب و  هدید 

هریـس ناخّروم و  هک  دنتـشاد  دوخ  اب  یگرب  زاـس و  هچ  ناناملـسم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  مینک  یـسررب  دـیاب  لـباقم  رد 
یم بلط  ار  ینارود  ره  تاّیفرع  اب  بسانتم  هحلـسا  دربن ، يارب  جورخ  اریز  دنا !؟ هدـناوخ  ناناملـسم » گنج   » ار ردـب  هعقاو  ناسیون ،

.دنک

هنیدم زا  دربن  دصق  هب  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لیذ ، ِیخیرات  دانـسا  تاکن  قیاقد و  رب  لّمأت  هّجوت و  اب  دنک  یم  نامگ  هدنراگن 
لقاال تسناد ، یم  لَمتحم  ار  عافد  رگا  اریز  تشاد ؛ دوجو  ریذـپان  بانتجا  عافد  لامتحا  ای  شیرق و  هلمح  زا  يربخ  هن  دـش و  جراخ 

تردق اب  بسانتم 

ص 29 ج 1 ، يزاغم ، - 1
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هلمح ریذپان و  بانتجا  عافد  ّتیمها  درک و  یم  بیغرت  هنیدـم  زا  جورخ  هب  ار  هنیدـم  لها  طایتحا ، بناوج  تیاعر  شیرق و  يرهاظ 
عانتما ندـش  جراخ  زا  هک  مه  ار  سک  چـیه  تفگن و  چـیه  صوصخ  نیا  رد  وا  یلو  دومن ؛ یم  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  شیرق  یلاـمتحا 

: دینک هّجوت  .درکن  شنزرس  دوب ، هدیزرو 

هرامش 2: دنس 

رامـش دـنتفر و  وا  هارمه  ناناملـسم  دومرف و  چوک  ایقـس  زا  ناضمر  مهدزاود  هبنـشکی  هاگماش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنیوگ : »
بلاط و یبا  نب  ّیلع  ربمایپ و  .دـندرک  یم  هدافتـسا  رتش  کی  زا  رفن  راهچ  ای  هس  ود ، ره  دنتـشاد و  رتش  داتفه  دوب ...  رفن  ناشیا 350 

: تفگ یم  هک  دندرک  لقن  میارب  صاّقو  یبا  نب  دعس  زا  دنتشاد ...  رتش  کی  دثرَم ،

هدافتـسا رتش  کی  زا  رفن  راهچ  هس و  ود ، ره  هکنانچ  دوب ؛ رتش  طقف 70  ام  اب  میتفر و  ردب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هارمه 
: دنیوگ میدرک ...  یم 

مه ینارَهب - رمع  نب  دادـقم  زا  یبـسا  يوَنَغ و  دـثرم  یبا  نب  دـثرم  زا  یبـسا  .تسا  هدوـب  مه  بسا  ود  ادـخ  لوـسر  باحـصا  هارمه 
: دنیوگ یم  یخرب  هرهُز ... - ینب  نانامیپ 

َهیشع مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  حارف  اولاق :  » (1) .دنا » هتشادن  رتشیب  بسا  ود  لاح  ره  هب  .تسا  هتشاد  یبسا  مه  ریبز 
ًاریعب نیعبـس  لبإلا  تناک  و  هسمخ ...  هئامثلث و  مه  هعم و  نوملـسم  جرخ  ناضمر و  نم  تضم  هرـشع  ینثال  ایقُّسلا  تویب  نم  دـحألا 
دَثْرَم بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ناکف  هعبرألا - هثالثلا و  نینثالا و  لبإلا - نوبقاـعتی  اوناـکف 

: لاق ّهنأ  صاّقو  یبأ  نب  دعس  نع  ًادحاو ...  ًاریعب  نوبقاعتی  دَثْرَم - ناکم  هثراح  نب  دیز  لاقی  و  دثرم - یبأ  نب 

یلع نانثالا  هعبرألا و  و  هثالثلا ، نوبقاعتی  اوناکف  ًاریعب  نوعبـس  انعم  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  عم  ردب  یلإ  انجرخ 
ورمع نب  دادقملل  سرَف  َو  يوَنَغلا ، دثْرم  یبأ  نب  دَثْرَِمل  سَرَف  ناسَرَف : مهعم  ناک  اولاق و  ریعب ... 

23 صص 27 - ج 1 ، یبرع ، نتم  17 و  صص 20 - ج 1 ، يزاغم ، - 1
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«. ناسَرَف ّالإ  نکی  مل  رَیبُّزلل و  سَرَف  لاُقی  .هرهُز و  ینب  فیلَح  ینارهَبلا ،

: دنک یم  لقن  دوعسم  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا 

ود نآ  دش ، یم  ربمایپ  يور  هدایپ  تبون  نوچ  دندوب و  ربمایپ  ياه  کیرش  هبابلوبا  یلع و  .میتشاد  رتش  کی  رفن  هس  ره  ردب  دربن  رد  »
: دومرف یم  ربمایپ  یلو  دنورب ؛ هدایپ  اهنآ  دشاب و  راوس  ربمایپ  ات  دندرک  یم  اعدتسا 

نیا رد  هـچ  رگا  .دـیتسین (1)  نم  زا  رت  يوق  يور  هداـیپ  رد  مه  امـش  متـسین و  امـش  زا  رت  ینغ  مهاوـخ و  یم  شاداـپ  دزم و  مه  نم 
اهنآ کیرش  يونغ » دثرم  یبا  نب  دثرم  ، » مالـسلا هیلع  یلع  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  روهـشم  یلو  تسا ؛ هدش  رکذ  هبابلوبا »  » مان تیاور ،

: دیوگ یم  یناملس  هدیبع  .تسا  هدوب 

 ...« دندوب ناناملسم  رگید  زا  هّیقب  راصنا و  زا  رفن  داتفه  تسیود و  دوب : رفن  هدراهچ  ای  هدزیس  دصیس و  ردب ، دربن  رد  ناناملسم  هّدع  »

یعافد هبنج  هکلب  هدش ، یمن  یّقلت  یمجاهت  يورین  کی  اهنت  هن  ناراگزور  نامه  لاور  قبط  یماظن ، گرب  زاس و  زا  یتّیعـضو  نینچ 
.تسا هتشادن  زین 

نیا .دروآ  یم  دای  هب  ایقـس  ناکم  رد  ترـضح  نآ  زا  ییاعد  بلاق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  يا  هتفگ  شباتک  رد  يدـقاو 
مسارم ماجنا  رد  دوخ  ّقح  قاقحا  يارب  یشالت  ماجنا  هنیدم و  زا  جورخ  رد  ار  ناناملـسم  يرهاظ  بیکرت  ّتیعـضو و  ّتیعقوم ، اعد ،

: دهد یم  ناشن  هّکم  ینید 

: تشاد هضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  شنارای  يارب  درک ، تکرح  ایقس  ّلحم  زا  نوچ  ربمایپ 

هب دننادنمزاین ؛ نک و  ناشریـس  دنناگنـسرگ ؛ .ناشوپب  ناش  هماج  دنناگنهرب ؛ .يامرف  ناشراوس  دنناگدایپ ؛ هورگ  ناشیا  اراگدرورپ ! »
(2) .يامرف » ناشزاین  یب  دوخ  لضف 

.یسراف همجرت  ص 230 ، ج 2 ، هوبّنلا ،» لئالد  - » 1
ثیدـح داهجلا ، باـتک  دواد ، یبا  ننـس  کـن : نینچمه  .یبرع  نتم  ص 26 ، .یـسراپ ج 1 ، ص 19 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدـقاو - 2

.ورمع نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  نیّدلا  یحمدّمحم  حیحصت : ص 79 ، ج 3 ، ، 2724
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 ...«. کلضف نم  مِهنغأف  ٌهلاع  ْمُهِْعبْشَأَف و  ٌعایِج  مهُسْکاف و  ٌهاَرُع  ْمُْهلِمْحاف و  ٌهاَفُح  مّهنإ  ّمهّللا  »

هب قوش  و  ادخ » هب  نامیا   » هار رد  ار  ناشیّدام  تاناکما  همه  تسادیپ  دنریگ ، یم  رارق  فیـصوت  دروم  یتّیعـضو  نینچ  اب  هک  یمدرم 
هماج کت  اب  .دندوب  هداهنن  یقاب  نامدرم  نیا  يایند  يارب  يزیچ  نایـشیرق  هک  دوب  نیا  ّتیعقاو  .دنا  هداد  تسد  زا  ادـخ » ربمایپ  ّبح  »

ات دندوب ؛ هدیناسر  برثی  ینعی  زاجح  يوس  نآ  هب  هدیناهر و  شیرق  فارـشا  راشف  متـس و  ریز  زا  ار  دوخ  دندوب ، هدرک  رب  رد  هک  يا 
، دنتـسه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لوقنم  ِشیاـین  اـعد و  ّقحتـسم  هک  یناـمدرم  .دـنهد  همادا  دوخ  يونعم » تاـیح   » هب اـجنآ  رد 
زا دوخ ، يوج  گنج  ياه  تموکحزا  ّرثأتم  ناغّلبم ، ناخّروم و  تساه  نرق  هک  دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  یماظن  گرب  زاـس و  نیمادـک 

؟ دنا هتخاس  رفک » هیلع  مالسا ، یماظن  كرادت  جیسب و  کی   » و یناملسم » گنج   » کی ردب ، هعقاو 

ماجل تیفارـشا  ربارب  رد  ناوت  نیرخآ  اب  مادـنا  ضرع  ای  ّتیذا و  رازآ و  ّتین  هب  لب  قح  قاقحا  دـصق  هب  هن  اـهنآ  رگا  هک  نآ  رت  مهم 
: دینک هّجوت  دنامهف ؟ دیمهف و  ار  یخیرات  دنس  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دندوب ، هدش  جراخ  رابت ، یّکم  ِبرع  هتخیسگ 

هرامش 3: دنس 

: تفگ یم  هک  مدینش  مه  هربس  یبا  نبا  زا  »

«! دنتشادن هارمه  يریشمش  دندش ، ردب  دربن  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدینش  ناسیک  نب  حلاص  زا 

یم هار  شیوخ » ِناوراـک  زا  عاـفد   » ماـن هب  ار  تاکرادـت  همه  نآ  شیرق ، رگا   (1) فیـس .» هعم  اـم  و  ردـب ، موی  هَّللا  لوسر  جرخ  »... 
هچ تسا ؛ هتشادن  هارمه  يریشمش  یّتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوب ) ناناملسم  يدوبان  نانآ ، یساسا  هشقن  هک  یلاح  رد   ) دزادنا

دّمحم یعقاو  هریـس  رب  ماهبا  هیاس  دراد  یعـس  هک  دشاب  هتـشاد  ار  یتاحالطـصا  یماسا و  رگید  ای  برح  هوزغ ، لاتق ، دـصق  هک  دـسر 
فیاوط هنایوج  هزیتس  دنور  دیاش  ات  دزادنیب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص 103 ج 1 ، یبرع : نتم  ص 77 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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زگره هن  تسا و  یناملـسم  تایح  خـیرات  نیا ، .دوش  روهمم  مالـسا  رهُم  هب  تراغ ، فّرـصت و  هب  اهنآ  قوش  قوذ و  برع و  لـیابق  و 
! تسا هتفرگ  تأشن  ناملسم ، للم  ماوقا و  خیرات  بوشآرپ  طیارش  زا  هک  تسا  یخیرات  هریس و  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هریس 

: میدرگ یم  زاب  یخیرات  دانسا  هب 

اهنآ و يدوبان  هب  نارگ  يرکـشل  اب  شیرق  هک  دنتـسناد  یمن  دـندش ، جراخ  هنیدـم  زا  نوچ  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.تسا هتشاذگ  رس  تشپ  ار  هّکم  اهنآ  ندرک  رام  رات و  يارب  هدرامگ و  تّمه  ناشراید  فّرصت 

هرامش 4: دنس 

شیرق ندمآ  زا  ار  نارای  دش و  هاگآ  شیرق  ندمآ  زا  دیـسر ، ردـب  یکیدزن  هب  نوچ  داد و  یم  همادا  هار  هب  نانچمه  ربمایپ  دـنیوگ : »
« .دیسرپ ار  ناشیا  يارآ  دومرف و  تروشم  مدرم  اب  .درک  هاگآ 

یّلـص هَّللا - لوسر  ربخأف ، شیَُرق ، ریـسمب  ربخلا  هاتأ  ردب ، َنیَوُد  ناک  اذإ  یتح  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یـضم  «و 
: دسیون یم  هّوبّنلا » لئالد   » رد یقهیب  زا  لقن  هب  يزاغم »  » رد هبقع  نب  یسوم   (1) سانلا .» راشتسا  مهریسمب و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا 

یط دـیاب  هک  يریـسم  هراب  رد  راک و  نیا  رد  دومرف  دوخ  نارای  هب  ربمایپ  تشادـن ...  شیرق  ناوراک و  زا  يربخ  داتفا و  هار  هب  ربمایپ  »
: دسیون یم  ص 266  ذخأم ، نامه  رد  یقهیب   (2) .دییوگب » ار  دوخ  ءارآ  مینک ،

هب ناوراـک ، زا  عاـفد  يارب  شیرق  تکرح  ربـخ  دـمآ و  دورف  راـفذ  يداو  رد  هک  نیا  اـت  داد ؛ یم  همادا  دوخ  هار  هب  ناـنچمه  ربماـیپ  »
زا ربمایپ  .دیسر  ترضح  نآ  عالّطا 

ص 48 ج 1 ، یبرع ، نتم  ص 36 ، ج 1 ، يزاغم ، - 1
صص 266 و 271 ج 1 ، هّوبّنلا ، لئالد  - 2
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راک رد  یناوراک  رگید  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  هنیهجونب و  فیاوط  نایم  رد  شیرق  یـشکرکشل  ربخ  راشتنا   (1) .تساوخ » رظن  ناناملسم 
دنتسناد ناناملسم  .دومن  ناناملسم  تضهن  ندرک  بوکرس  برثی و  هب  هلمح  رد  ناتـسرپ  تب  يّدج  میمـصت  هّجوتم  ار  ناگمه  دوبن ،

ياهورین یسرتسد  زا  ات  دنداد ؛ یم  رییغت  ار  دوخ  ریسم  رگا  .دوش  یم  ناشیا  ضّرعتم  هنازوت  هنیک  شیرق  دنورب ، ای  دننامب ، اج  ره  هک 
مدرم دندش و  یم  هنیدم  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  بایغ  رد  ای  دنتخادرپ و  یم  ناناملـسم  بیقعت  هب  اهنآ  دنوش ، رود  شیرق 

بانتجا عافد  نیا  .دنتـشادن  تمواقم  يارب  ندـنام  عاـفد و  زج  یهار  ور  نیا  زا  .دـندناشک  یم  نوخ  كاـخ و  هب  ار  هنیدـم  هاـنگ  یب 
ار يرگید  هار  یخیرات ، دانـسا  لب  دوب ؛ هدراذگ  ناشیا  هدهع  هب  ار  نآ  ّتیلوؤسم  هداد و  اهنآ  هب  مالـسا  هک  دوب  یّقح  اهنت  هن  ریذـپان 

تلاـسر گرم  هجیتـن  رد  ّتلذ ؛ تراـسا و  لوبق  يَّزُع و  تـال و  ياـه  تب  ربارب  رد  میلـست  زج  دـهد ؛ یمن  ناـشن  ناناملـسم  يورارف 
.یقالخا يونعم و  تایح  ءایحا  يارب  هنانمؤم  ياه  شالت  همه  راثآ  وحم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

: مینک لابند  ار  دانسا 

هرامش 5: دنس 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  »

: تفگ رذنُم  نب  بابح  .دینک  رظن  راهظا  میا ، هدمآ  دورف  نآ ] رد   ] هک ناکم  نیا  هراب  رد 

.میورب رت  بقع  ای  رتولج  یماگ  هک  تسین  ام  رب  يا ، هتخاس  هاگودرا  هدمآ و  دورف  اجنیا  رد  دـنوادخ  نامرف  هب  رگا  ادـخ ! لوسر  يا 
: دومرف ربمایپ  میرادب ؟ یتبحص  تسا ، ینزیار  یشیدنا و  هراچ  دربن و  رگا  یلو 

(2) .تسا » ینزیار  یشیدنا و  هراچ  تسا و  دربن 

ص ج 2 ، ینادمه ، نیّدلا  عیفر  ياشنا  همجرت و  هَّللا ،» لوسر  تریس  « ؛ ص 272 ج 2 ، ماشه ، نبا  هیوبّنلا ؛» هریسلا  : » کن نینچمه  - 1
544
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: تسا هدش  تبث  نینچ  ًاحیرص  یبرع ، نتم  رد  ربمایپ  هتفگ 

یحو هب  ناناملسم  هدیقع  رد  روبزم ، ناکم  هب  ربمایپ  ندمآ  هک  دهد  یم  ناشن  دنـس  نیا   (1) هدیکَملا .»...  برحلا و  ْيأرلا و  وه  لب  »
دش و ردب  هب  یهتنم  هک  ار  يریسم  یلو  دنا ، هتشاد  رظن  رد  ار  شیرق  یناگرزاب  هار  ِندرکّدس  راصنا ، ریبدت  هب  اهنآ  رگا  تسا و  هدوبن 

هراچ هدوب و  لیخد  نآ  رد  یناسنا  ریبدـت  لقع و  هدـش ، یمن  یّقلت  یحو  داد ، رارق  شیرق  يور  رد  ور  ناشتـساوخ  مغر  یلع  ار  اهنآ 
.تسا هدوب  ریذپان  بانتجا  یموجه  زاس 

دهاوخنزاب درَبَن ، موجه  نانآ  رب  ات  هدرک و  ار  اهنآ  مزع  شیرق  هک  دنتسناد  یتقو  ناناملسم  هک  مینک  یم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  نونکا 
هلمح كرادت  هب  دشاب ، نینچ  رگا  .دننیـشنب  نانمـشد  نیمک  رد  ای  دنزادرپب و  عضاوم  ماکحتـسا  هب  دـیاب  ًارهاظ  دـندرک ؟ هچ  تشگ ،

: دنا هدرک  باختنا  تسا ، هدوب  اهنآ  يارب  نکمم  هار  اهنت  هک  ار  عافد  عافد ، ای  هلمح  تسب  نب  رد  هن ، رگا  دنا و  هتشاد  تّمه 

هرامش 6: دنس 

، دیـشک یم  ریت  یـشک ، هعرق  يارب  هک  دوـب  یناـسک  زا  هک  ار  یحَمُج  بَهو  نب  ریَمُع  دـندش ، نـئمطم  دـنتفرگ و  مارآ  شیرق  نوـچ 
: دنتفگ دنداتسرف و 

نییاپ الاب و  .دز  تشگ  رکشل  فارطا  دمآرد و  تکرح  هب  دوخ  بسا  اب  ریمُع  نک »! یـسررب  ام  يارب  ار  وا  نارای  دّمحم و  ّتیعـضو  »
: تفگ درک و  یسررب  ار  هّرد 

: تفگ تشگرب و  دعب  .دنشاب » هتشاد  نیمک  رد  یهورگ  ای  یکمک  يورین  دیاش  »

« .دنرادن دوخ  ریشمش  زج  یعفادم  هاگهانپ و  چیه  هک  دنتسه  یموق  اهنیا  شیرق ! هورگ  يا  نیمک ...  هن  دنراد و  یکمک  يورین  هن  »

: درک لقن  میارب  شردپ  لوق  زا  يرفظلا  دّمحم  نب  سنوی  دنک : یم  لقن  يدقاو 

، دوب راوس  بسا  هک  ار  یمشُج  هماساوبا  تفگ ، نینچ  اهنآ  هب  بهو  نب  ریمع  نوچ 

1936 م یبلحلا ، هرهاق ، اّقسلا ، یفطصم  ص 272 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » قاحسا نبا  کن : نینچمه  - 1
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هن ادـخ ! هب  : » تفگ يدـید »؟ هچ  : » دـنتفگ .تشگزاب  شیرق  شیپ  دز و  یتشگ  ترـضح  نآ  ناراـی  ربماـیپ و  درگ  مه  وا  .دنداتـسرف 
هک مدید  یهورگ  ار  ناشیا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  اّما  .يا  هحلسا  گرب و  زاس و  هن  دنراد و  ینادنچ  رامش  هن  دنتـسه و  کباچ  یمدرم 

دنرادن دوخ  ریـشمش  زج  ییاکّتا  هاگهانپ و  چیه  گرم ، بلاط  دنتـسه  یهورگ  .دـندرگرب  دوخ  هناخ  هب  دـنهاوخ  یمن  هجو  چـیه  هب 
: تفگ سپس  ...« 

هن : » تفگ تشگرب و  درک و  یـسررب  ار  هرد  نییاپ  الاب و  هرابود  هک  دوب  نیا  .دنـشاب » هتـشاد  يدادما  يورین  ای  نیمک  هک  مسرت  یم  »
ّمث نیمک ...  ددـم و ال  ال  لاقف : عجر  مث  یحَمُجلا ...  بهو  نب  ریَمُع  اوثعب  موقلا  ّنأمطا  اّملف   » (1) .یکمک » يورین  هن  دنراد و  نیمک 

مهنورت الأ  .مهفویـس  ّالإ  أجلم  هعنم و ال  مهل  سیل  ٌموق  عقانلا ، توملا  لمحت  برثَی  حضاون  ایانملا ، لمحت  ایالبلا  شیرق ، رـشعم  ای  لاق 
ام هل  اولاقف  مهیلإ  عجر  ّمث  ّیمـشجلا ...  هماسأ  ابأ  اولـسرأ  لاق ... : ّهنأ  هیبأ  نع  يرَفَّظلا  دـمحم  نب  سنوی  ینثّدـح  يدـقاولا و  لاق  ... 

تیأر مهیلهأ ، یلإ  اودری  نأ  نودیری  ًاموق ال  تیأر  هَّللا  ینکل و  ًاعارک و  هقلح و ال  ًاددع و ال  ًادـلج و ال  تیأر  ام  هَّللا  لاق و  تیأر ؟
 ... مهفویس ّالإ  أَجلَم  هْعنَم و ال  مهل  تسیل  نیتیمتسم ، اموق 

«. ددم نیمَک و ال  ال  لاق : مث 

هللا یلص  ربمایپ  .دندوب  هداتسیا  نامیا  دوجو و  مامت  اب  دوخ  ریذپان  بانتجا  عافد  رد  شنارای  ربمایپ و  هک  دهد  یم  ناشن  یفصو  نینچ 
.دناوخ یم  دودرم  مجاهت  زواجت و  دننامه  ار  تراسا  ناسنا و  ره  مّلسم  قح  ار  هدیقع  نامیا و  هار  رد  عافد  هلآ ، هیلع و 

گنج و  » ار ردب  هثداح  هدنَرب و  موجه  ردب ، هعقاو  رد  ار  ناناملـسم  دـنا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  یخیرات  دانـسا  نیا  هنوگچ  تسین  مولعم 
؟ دنا هدرک  یّقلت  ناتسرپ » تب  اب  ناناملسم  لاتق 

ییاپرب لوؤسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  درک  لوبق  دش ، رکذ  هک  شیرق  ناسوساج  ینیع  فیصوت  ود  اب  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ تسا هدوب  لاتق  گنج و 

زا دنا و  هتسناد  لاتقلاردب  ار  ردب  هعقاو  هک  تسا  هتشاد  دوجو  ییاه  هزیگنا  هچ  مناد  یمن 

ص 62 ج 1 ، یبرع ، نتم  ص 46 ، ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
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دننیرفایب ییوج  گنج  تمحر ، ربمایپ  زا  ات  دـنا ؛ هتـشذگ  یتوافت  یب  هب  درگنابایب  ناشّحوتم  ربارب  رد  نادّـحوم  ناـنمؤم و  ّتیمولظم 
.دبای قباطت  رادمتسایس ، ياه  تموکح  تاعزانت  رب  مکاح  تاّیحور  اب  هک 

اب يریگرد  مدـع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ایآ  میرگنب  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  یقیقحت ، تسردان  ای  تسرد  دـنور  نیا  لوبق 
رگا هن ؟ ای  تسا  هدرک  یتسیز  مه  حلص و  مهافت و  هب  یتوعد  ناناملـسم ، هب  موجه  تنوشخ و  زا  اه  نآ  فارـصنا  رطاخ  هب  شیرق و 

ار وا  شالت  ناوت  یمن  تروص  نیا  ریغ  رد  .دـشاب  هدرک  حلـص  يارب  یـشالت  دـیاب  هدوب ، دربن  فلاخم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
.دومن یّقلت  ریذپان  بانتجا  ار  وا  عافد  هنایوج و  حلص 

ار يرجه  مود  ياه  هدـس  یلـصا  دانـسا  اه ، لیلحت  راثآ و  همه  زا  رود  هب  بتاک ، ریقح  .دریذـپ  یم  ار  یخیراـت  ماـهبا  نیا  هدـنراگن 
؛ دومن رظن  بلج  یخیرات  دنـس  ود  ياوتحم  تبقاع  ات  دُرب ؛ رـس  هب  ماهبا  نیا  اب  اه  تّدـم  اهنآ  هملک  هملک  رب  لّمأت  اب  درک و  یناوخزاب 

: دینک هّجوت  اهدنس  نیا  هب  .تسا  تیافک  ماهبا  نیا  هب  خساپ  رد  منک  یم  نامگ  هک  يدانسا 

هرامش 7: دنس 

: دندرک لقن  میارب  مِعطُم  ریبُج  نب  دّمحم  زا 

هب : » تشادرب گناب  لهجوبا  دـیدرگرب »! دومرف : تشاد و  لیـسگ  ناشیا  شیپ  ار  باّطخ  نب  رمُع  ربماـیپ  دـندمآ ، دورف  شیرق  نوچ  »
نع  » (1) .مینک » یمن  ضوع  هیـسن  اب  ار  دـقن  میدرگ و  یمنرب  تسا ، هداد  رارق  اـم  راـیتخا  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  نیا  زا  سپ  ادـخ 

: لاق معطم  نب  ریبج  نب  دمحم 

لهج ال وبأ  لاق  اوعجرا ...  لاـقف : شیرق ، یلإ  باـطخلا  نب  رمع  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لـسرأ  موقلا ، لزن  اـمل 
« ًادبأ اذه  دعب  انریعل  ضرعی  و ال  نیع ، دعب  ًارثأ  بلطن  و ال  مهنم ، هَّللا  اننکمأ  نأ  دعب  عجرن 

زا هعیبر  نب  هبتع  هک  دوب  حلص  هب  ناشیا  توعد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شالت  تسکش  زا  سپ 

ص 61 ج 1 ، یبرع : نتم  ص 45 ، ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
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؛ دنتفریذپن ناتـسرپ  تب  .داد  زیهرپ  مجاهت  هب  ندز  تسد  زا  ار  اهنآ  درک و  توعد  تشگزاب  هب  ار  نایـشیرق  شیرق ، تسرپ  تب  نارس 
: دینک ّتقد  دنس  هب  .دنرادرب  دربن  زا  تسد  دنوش و  اریذپ  ار  هبتع  نخس  اهنآ  تشاد  وزرآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  یلاح  رد 

هرامش 8: دنس 

: دنتفگ یم  ود  ره  هک  دندرک  لقن  میارب  نامور  نب  دیزی  ریبز و  نب  هورع  زا 

: دومرف .دندمآرد  تکرح  هب  ارحص  رد  هک  دید  ار  شیرق  ربمایپ 

هک هعیبر  نب  هبتع  ماگنه  نیا  رد  .دیآ » یم  شیپ  وت  هداتـسرف  بیذکت  وت و  اب  زیتس  يارب  رورغ  ربک و  اب  هک  تسا  شیرق  نیا  ایادخ ! »
: دومرف ربمایپ  .دش  رهاظ  دوب ، راوس  خرس  يرتش  رب 

یم نومنهر  تسار  هار  هب  دننک ، تعاطا  وا  زا  رگا  .تسا  يوم  ْخرـس  رتش  بحاص  نیمه  دـشاب ، راکتـسرد  رفن  کی  شیرق  رد  رگا  »
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  يأر  امل  الاق : نامور  نب  دیزی  نع  رمع  نب  مصاع  نع  حلاص  نب  دّمحم  ریبُزلا و  نب  هورُع  نع   (1) .دنوش »

بذـکت كداحت و  اهرخف  اـهئالیخب و  تلبقأ  دـق  شیرق  هذـه  ّمهّللا  : » هَّللا لوسر  لاـقف  يداولا ...  نم  بّوُصت  ًاـشیرق  مّلـسو - هلآو ] ]
«. کلوسر

دنعف ٌریخ  موقلا  نم  ٍدـحأ  یف  کـی  نإ  -: » مّلـسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  لاـقف  رمحأ ، لـمج  یلع  هعیبر  نب  هبتُع  عـلط  و 
«. اودُشرَی هوعیُطی  نإ  رمحألا ، لمجلا  بحاص 

دروـم میدروآ و  پ  لصف 1 / رد  هد  هن و  ياـه  هرامـش  اـب  ار  بلطم  نیا  هب  طوبرم  دانـسا  .درک  توعد  تشگزاـب  هب  ار  شیرق  هبتع ،
شوگ ار  هبتع  فرح  لـقاال  نایـشیرق  تشاد  راـظتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  درب  یپ  ناوت  یم  یبوـخ  هب  .میداد  رارق  دانتـسا 

تباجا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هنایوج  حلص  يوزرآ  دراذگ و  رانک  ار  توعد  نیا  شیرق ، اما  دنرادرب ؛ تسد  مجاهت  زا  دننک و 

ص 62 ج 1 ، یبرع : نتم  ص 44 ، ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
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.تفاین قّقحت  دشن و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هب  باطخ  هک  دراد  تراشا  لافنا  هروس  هیآ 61  هب  ردب  هعقاو  هرابرد  دوخ  یخیرات  نتم  هنایم  رد  يدـقاو 
: تسا

 .... ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَت  اَهل َو  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  َو 

دوجو يرت  ّتیمها  اب  دنس   (1) .تساناد » اونش و  يو  هک  يادخ  رب  نک  لّکوت  يارگ و  حلص  هب  مه  وت  دنیارگ ، حلص  هب  ناشیا  رگا  »
نیا رد  يردق  هب  هک  دندوب ؛ هدرک  ظفح  شیرق  هلمح  تاظحل  نیرخآ  ات  ار  یعافد  تلاح  اهنت  هن  ناناملـسم  دهد  یم  ناشن  هک  دراد 

.دش هلمح  تاظحل  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نارای  ینارگن  بجوم  هک  دنداد  ناشن  ّتیساسح  صوصخ 

: دینک ّتقد  دنس  نیا  هب 

هرامش 9: دنس 

زارد ربمایپ  .دـندوب  دوخ  ياه  فص  رد  يو  باحـصا  نابیاس و  رد  ربمایپ  .دـناوخارف  هزراـبم  يارب  ار  ناناملـسم  هبتع  ماـگنه  نیا  رد 
: دوب هدومرف  اًلبق  .تفرگ  رد  ار  ناشیا  باوخ  دندوب و  هدیشک 

« .دنریگ رب  رد  ار  امش  رگم  دیشکن ؛ ریشمش  دینک و  ناشنارابریت  طقف  دندرک ، هلمح  امش  هب  رگا  دینکن و  دربن  ما ، هدادن  هزاجا  ات  »

: درک ضرع  دنک و  تیانع  هدومرف ، هدعو  هک  ار  يزوریپ  ات  درک  اعدتسا  دوخ  راگدرورپ  زا  تشارفارب و  ار  دوخ  ياه  تسد  ربمایپ 

.دنام یمن  رادیاپ  وت  يارب  ینید  دوش و  یم  زوریپ  رفک  كرش و  دنوش ، زوریپ  نم  رب  هورگ  نیا  رگا  ایادخ !

: دیوگ یم  ءامیا  نب  فافخ 

هک مدید  ار  ربمایپ  باحصا  دندوب ، هلمح  هدامآ  مدرم  هک  نآ  اب  ردب  زور  رد 

.تسا هدمآ  دلج  نامه  رد  زین  یبرع  نتم  .یسراپ  ص 54  ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
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عوضوم نیا  زا  .دندوب  هدیشک  ار  دوخ  ياهریشمش  ندمآ ، شیپ  ضحم  هب  ناکرشم  هک  نآ  لاح  دنا و  هدیشکن  ار  دوخ  ياهریـشمش 
: تفگ .مدیسرپ  ار  رما  نیا  لیلد  نارجاهم  زا  يدرم  زا  .مدرک  بّجعت 

یلإ هبتع  اـعد  مث   (1) .میـشکن » نوریب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـنا ، هدرکن  هرـصاحم  ار  ام  اـت  هک  دوب  هداد  ناـمرف  اـم  هب  ربماـیپ  يرآ ! »
مهومراف و ال مکوبثک  نإ  و  مکنذوأ ، یتح  اولتاقت  ال  : » لاق و  شیرعلا ...  یف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  هزراـبملا و 

: ءامیا نب  فافُخ  لاق  و  مکوشغی .»...  یتح  فویسلا  اّولُسَت 

کلذ دعب  تلأسف  کلذ  نم  تبجعف  یِسِقلا ...  اوضتنا  دق  فویسلا و  نّولُسیال  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - باحصا  تیأرف  »
«. انوشغَی یتح  فویسلا  ّلسن  ّالأ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  انرمأ  لاقف : نیرجاهملا ، نم  اًلجر 

موجه هظحل  نیرخآ  ات  اهنآ  يروبـص  لّمحت و  ناناملـسم و  یعافد  تلاح  صوصخ  رد  يزاغم ]  ] دنتـسم باـتک  رد  هبقع  نب  یـسوم 
: دراد یقیقد  تراشا  ناتسرپ  تب 

ربمایپ ماگنه  نیا  رد  .درک  زاغآ  ار  دوخ  هلمح  راوس  دـص  هارمه  وا  .دزورفارب  ار  گـنج  شتآ  هک  دـنتفگ  بهو  نب  ریمع  هب  شیرق  »
باوخ ار  ترضح  نآ  يا  هظحل  .دییامنن  زاغآ  ار  دربن  ما ، هدادن  روتـسد  ات  هک  دوب  هدومرف  دوخ  باحـصا  هب  اًلبق  دوب و  هدیـشک  زارد 

: تفگ درک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  رکبوبا  دندومن ، تکرح  هب  عورش  نارفاک  نوچ  .دوبر  رد 

« .دندیسر ام  کیدزن  دنداتفا و  هار  اهنآ  ادخ ! لوسر  يا  »

.دندومن (2) تلأسم  يزوریپ  دندرک و  يراز  یهلا  هاگشیپ  هب  تسا ، هتخورفارب  گنج  شتآ  شیرق  هک  دندید  نوچ  ناناملسم 

ص 67 ج 1 ، یبرع : نتم  ص 50 . ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
.یقهیب لئالد ، ص 28 ، - 2
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گنج هب  ضیرحت  اب  مأوت  هدننک و  کیرحت  ياه  قطن  ْدربن  ماگنه  فیاوط ، لیابق و  برع و  ننـس  قبط  میرذگب ، هک  طیارـش  نیا  زا 
يارب ار  ناناملـسم  ربماـیپ ، اـیآ  مباـیرد  اـت  مدـنارذگ  رظن  زا  ًاـقیقد  ار  یخیراـت  دانـسا  صوصخ  نیا  رد  بتاـک  ریقح  .دوش  یم  داریا 

؟ ریخ ای  تسا  هدرک  ضیرحت  ندیگنج 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یلو  میتشاد ؛ يدنتسم  ياه  هراشا  لهجوبا ، دنت  ياه  قطن  صوصخ  رد  یخیرات  دانسا  رد  شیب  مک و 
ناگنهرباپ ناگنـسرگ و  ناگدایپ ، وا  ریبعت  هب  هک  تسا  هدرک  ار  یمدرم  ناج  دصق  شیرق ، هک  دوب  مّلـسم  رگید  هک  یتاظحل  نیرخآ 

، ّتیبصع بضغ ، رب  ینتبُم  ینخـس  ردـب ، يارحـص  رد  وا  هک  دـهد  یم  ناشن  نآ  ياه  هملک  رب  لّمأت  هک  درک  داریا  ینانخـس  دـندوب ،
نینچ ار  دوخ  نارای  اهنت  .داهنن  هّحـص  يریگ  ماقتنا  تلاح  رب  تخاسن و  يراج  ناـبز  رب  هنازوت  هنیک  هیحور  تیوقت  ترفن و  دـیدشت 

: درک تیاده 

یهن نآ  زا  ناتیادخ  هک  منک  یم  یهن  يزیچ  زا  تسا و  هتخیگنارب  نآ  هب  ناتیادخ  هک  مزیگنا  یم  رب  يزیچ  هب  ار  امـش  نم  دـعب ، اّما  »
ار ریخ  لها  .دراد  یم  تسود  ار  یتسار  قدص و  .دهد  یم  نامرف  قح  هب  تسا ، گرزب  رایـسب  وا  تلزنم  هک  راگرورپ  .تسا  هدومرف 

.دنوش وا  لضف  لومشم  دنیوگ و  ار  وا  رکذ  .دهد  یم  شاداپ  ریخ ، لباقم  رد 

.دشاب وا  ياضر  يارب  هک  نیا  رگم  دیامرف ؛ یمن  لوبق  يزیچ  یـسک  زا  لاعتم  دنوادخ  دیا و  هتفرگ  رارق  قح  لزانم  زا  یلزنم  رد  امش 
دهد و یم  تاجن  مغ  زا  دیادز و  یم  ار  هودنا  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  یتخس ، ماگنه  هب  ییابیکـش  ربص و  انامه 

.دش دیهاوخ  راگتسر  ترخآ  رد 

رب تسا و  هاگآ  امش  لامعا  رب  هک  نیا  زا  دینک ؛ مرش  زورما  سپ  .دنک  یم  رما  دهد و  یم  رادشه  ار  امـش  .تسامـش  نایم  ادخ  ربمایپ 
.دنک بضغ  تخس  امش 

.ناتدوخ اب  ینمشد  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  ینمشد  هنیآ  ره  دیامرف  یم  دنوادخ  و 

هدیشخب تّزع  امش  هب  يراوخ  زا  سپ  تسا و  هداد  ناشن  امش  هب  ار  دوخ  تایآ  هداد و  نامرف  امش  هب  شباتک  رد  هچنآ  هب  دینک  هّجوت 
.تسا

بجوتـسم هک  دیوش  يراک  راد  هدهع  دوخ  يادخ  يارب  دراوم  نیا  رد  .دوش  دونـشوخ  امـش  زا  ات  دـییوج ؛ کّسمت  وا  باتک  هب  سپ 
هدعو شزرمآ  تمحر و  زا  هچنآ 
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.دیشاب تسا ، هدومرف 

هدنز و يادخ  مییادخ ؛ رظن  دروم  همه  امـش  نم و  هک  یتسرد  هب  تسا و  دیدش  وا  باقع  تسار و  وا  راتفگ  قح ، ادـخ  هدـعو  انامه 
.تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  مینک و  یم  لّکوت  وا  رب  .میرب  یم  هانپ  وا  هب  .تسوا  هب  نام  یمرگتشپ  .هدنیاپ 

هَّللا ّنإف  هنع ، هَّللا  مکاهن  اّمع  مکاهنأ  و  هیلع ، هَّللا  مکثح  ام  مکّثحأ  ّینإف  دـعب ، اّمأ   »... (1) زرمایب »! ار  ناناملسم  همه  نم و  ادنوادخ !
دق مّکنإ  و  نولـضافتی ، هب  و  نورکذـی ، هب  هدـنع ، مهلزاـنم  یلع  هلهأ  ریخلا  یلع  یطعی  قدِّصلا و  ّبُحی  و  قحلاـب ، رمأـی  هنأـش ، میظع 

ّمهلا و هب  هَّللا  جّرُفی  اّمم  سأبلا  نطاوم  یف  ربصلا  ّنا  ههجو و  هب  یغتبا  ام  ّالإ  ٍدحا  نم  هیف  هَّللا  لبقیال  قحلا ، لزانم  نم  لزنمب  متحبصأ 
.هرخآلا یف  هاجنلا  هب  نوکردت  ّمغلا ، نم  هب  یجنی 

ُْتقََمل لوقی : هَّللا  ّنإف  هیلع ، مکتُقمی  مکرمأ  نم  یش ء  یلع  لجوّزع  هَّللا  علّطی  نأ  مویلا  اویحتساف  مکرمأی ، مکرّذحی و  هَّللا  یبن  مکیف 
هب اوکـسمتساف  ّهلِّذلا  دعب  هب  مکّزعأ  امو  هتایآ  نم  مکارأ  هباتک و  نم  هب  مکرمأ  يذـلا  یلإ  اورظنا  ْمُکَسُْفنَأ (2)  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا 

هلوق و  ّقح ، هدعو  ّنإف  هترفغم ، هتمحر و  نم  هب  مکدعو  يذـّلا  نوبجوتـست  ًارمأ  نطاوملا  هذـه  یف  مکبر  اولبأ  و  مکنع ، مکُّبر  ضری 
رفغی ریـصملا ، هیلإ  و  انلّکوت ، هیلع  و  انمـصتعا ، هب  و  انروهظ ، انأجلأ  هیلإ  مّویقلا ، ّیحلا  هّللاب  متنأ  انأ و  اّمنإ  و  دـیدش ، هباقع  و  قدـص ،

«. نیملسملل یل و  هَّللا 

شیرق ياه  هنیک  هب  یتراشا  هتکن و  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناوریپ  داشرا  تیاده و  هدنریگربرد  هبطخ ، ياهزارف  یمامت 
.تسا لمع  نامیا و  تیوقت  یلاعت و  هب  نداد  هّجوت  ماقم  رد  هکلب  تسین ؛ ندیگنج  هّجوتم  اًلصا  .درادن  اهنآ  ياهرازآ  زا  يدای  و 

ص 58 و 59 ج 1 ، یبرع : نتم  ص 43 و 44 . ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
10 رفاغ : - 2
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یقایـس وا  بیغرت  ناسل  تاظحل ، نیرخآ  رد  ًامّلـسم  تسا ، ندرکاعد  ای  تحارتسا  تلاح  رد  نانمـشد ، موجه  ماگنه  رد  هک  یناـسنا 
موجه ربارب  رد  نیتسخن  ناعفادم  یندم ، راصنا  هک  دوبن  یـضار  تخاون ، ار  دوخ  موجه  گنهآ  شیرق  یتقو  هک  یناسنا  .دراد  رگید 

زا شناسک  وا و  دوشن  هتفگ  ات  درک ؛ ناناملـسم  ناعفادم  نیتسخن  ار  دوخ  ناگتـسب  ریذپان ، بانتجا  عافد  نیا  رد  دشاب و  ناتـسرپ  تب 
: دینک هّجوت  دنس  نیا  هب  .دندنام  رود  هب  هکرعم 

هرامش 10: دنس 

رب گنج ، تمحز  هک  تشاد  تسود  .دـنوش  دربن  راد  هدـهع  راصنا  ناکرـشم ، اب  ناناملـسم  دربن  نیلّوا  رد  هک  تشاد  مرـش  ربماـیپ ، »
« .دومرف ریخ  بلط  ناشیارب  دـندرگرب و  دوخ  هاگیاج  هب  ات  داد  نامرف  راصنا  هب  هک  دوب  نیا  .دـشاب  شیاهومعرـسپ  ناشیوخ و  هدـهع 
مینک و میظنت  ار  دوخ  یخیرات  كرد  میناوت  یم  دـش ، رکذ  هک  يا  هناگ  هدزناش  هناگهد و  دانـسا  زا  ییاهن  يدـنب  عمج  کی  رد   (1)

: مییامن جارختسا  ار  لیذ  هدرشف  جیاتن 

راشف زا  يریگولج  روظنم  هب  هتفر و  تسد  زا  قوقح  قاقحا  يارب  هنیدـم ، رد  تنوکـس  هّکم و  زا  ندـش  هراوآ  زا  سپ  ناناملـسم  - 1
باختنا يدازآ  ناناملسم )  ) ناشیا هب  ات  دننک  راداو  یناگرزاب ، هار  ّتینما  نتـشاد  لابق  رد  ار  شیرق  دنتـساوخ  یم  ناتـسرپ  تب  ِرتشیب 

لقاال .دـنریگ  سپزاب  دـنا ، هدرب  تراغ  هب  نایّکم  هک  ار  ناشلاوما  دـننک و  نیمـضت  هّکم  رد  ار  ینید  مسارم  ماجنا  دـنهدب و  یبهذـم 
.دنرادرب برثی  هب  موادم  مجاهت  دیدهت و  زا  تسد  راّفک 

راتشک دصق  یماظن ، عیسو  گرب  زاس و  اب  دندید و  كرادت  هوبنا  يرکشل  نایفسوبا ، ناوراک  زا  عافد  هناهب  هب  شیرق  ناتسرپ  تب  - 2
، لیابق نارـس  زا  یـضعب  شالت  مغریلع  دـندنارورپ و  نهذ  رد  یتسرپ  تب  هداـعا  تشگزاـب و  هب  ار  اـهنآ  ندرکراداو  اـی  ناناملـسم و 

.دنداد همادا  دنبایب ، ار  ناناملسم  هک  يرگید  بسانم  ياج  ره  برثی و  يوس  هب  هنابّصعتم  ار  دوخ  هار  دندشن و  تشگزاب  هب  رضاح 

، دندش علّطم  نایشیرق  یلهاج  مزع  هناجوجل و  میمصت  زا  هک  نآ  زا  سپ  ناناملسم  - 3

ص 68 ج 1 ، یبرع : نتم  ص 51 . ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
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شیرق دندرگ ، زاب  هنیدم  هب  رگا  دندرک  ساسحا  یتقو  .دننک  تعنامم  يدروخرب  عون  ره  زا  ات  دننیزگ ؛ لزنم  ردب  رد  دنتفرگ  میمصت 
نت دنریگ و  دوخ  هب  یعافد  عضوم  دننامب و  ردب  رد  دندش  مّمصم  دهد ، یم  رارق  دیدهت  دروم  ار  رهش  درک و  دهاوخ  بیقعت  ار  اهنآ 

ناناملسم تفرن و  راب  ریز  شیرق  یلو  دنشخب ؛ قّقحت  ار  حلص  هک  دندرک  اه  شالت  همهنیا  اب  .دنهدن  اه  تب  شتسرپ  ِیلهاج  نییآ  هب 
.دندنام ماکان  يونعم  هار  نیا  قّقحت  رد 

.دش هلمح  رگزاغآ  هّکم  ياه  تب  مان  هب  درک و  هدرشف  ار  هلمح  فوفص  شیرق  - 4

نامیا اهنآ  .دومن  تروشم  ناناملسم  اب  دوش ، یمن  یهتنم  حلـص  هب  همـصاخم  هک  تسناد  هک  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
يواسمان اًلماک  طیارش  رد  تاذ  ظفح  عافد و  لصا  هب  انب  هاگنآ  .دنتشاد  مالعا  اه  یّکم  ملظ  ربارب  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  هب  ار  دوخ 

.دنتخادرپ عافد  هب 

هّکم ّتیفارـشا  یتسرپ و  تب  نییآ  ظفح  ربارب  رد  يرادـیاپ  هب  دارفا  کـیرحت  صیرحت و  دـنمزاین  موجه ، هلمح و  نیا  رد  شیرق  - 5
.دنتسناد یم  دوخ  يونعم  تایح  ساسا  ار  وا  هب  نامیا  هک  دنتشاد  رظن  رد  ار  اتکی  دنوادخ  دوخ ، ناج  زا  عافد  رد  ناناملـسم  دندوب و 

(1)

ناناملسم ریذپان  بانتجا  عافد  ناتسرپ و  تب  موجه  پ : / 3

هرگ تارخافت  تافیـصوت و  اب  نانچ  دـنا ، هدرک  نایب  ار  ناناملـسم  عاـفد  اـی  شیرق ، هلمح  هوحن  هک  یتادنتـسم  كرادـم و  هنافّـسأتم 
یم رظن  هب  هدیچیپ  تخـس و  نآ  ریذپان  هشدـخ  یـساسا و  ياهزارف  ندرکادـیپ  حیحـص و  ياه  تمـسق  صیخـشت  هک  تسا ، هدروخ 

تسا هتفرگ  دوخ  هب  یعیبّطلاءاروام  اًلماک  یتلاح  تایآ ، ثیداحا و  اب  قیفلت  ای  بیکرت  رد  دانسا ، نآ  زا  یتمـسق  هک  نآ  هصاخ  دسر ؛
.تسین یهار  نادب  ار  خیرات  ملع  هک 

كرادـم و هئارا  رد  ار  یـسانش  هنیدـم  هدودـحم  هتـشامگ ، تّمه  قیقحت  بعـص  ياه  هار  نتفاکـش  هب  نامناوت ، ّدـح  رد  همه  نیا  اـب 
: میراد رظنّدم  نآ  یبنج  لئاسم 

: تسا دقتعم  هبقع  نب  یسوم 

هک یلاح  رد  دوب ؛ یموزخم  دسألادبع  نب  دوسا  درک ، زاغآ  ار  هلمح  هک  یسک  لّوا  »

121 ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
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یم قاحسا  نبا   (1) .دزاس » ناریو  ار  نآ  دماشایب و  بآ  وا  نارای  دّـمحم و  بآ  ضوح  زا  دـیاب  هک  دروخ  یم  دـنگوس  دوخ  ههلا  هب 
: دروخ دنگوس  هلمح  ماگنه  دوسا  دیوگ :

هک يا  هخسن  رب  ینادمه  قحـسا  نیّدلا  عیفر  همجرت  ساسا  رب   (2) هنود .» ّنتومأل  وأ  هّنمِدْهأل ، وأ  مهـضْوَح  نم  ّنبرـشأل  هَّللا  دهاعأ  »
: هتشاد تسد  رد 

: منک یکی  راک ، هس  زا  زورما  هک  دروخ  اّزع  تال و  هب  دنگوس  دوسا  »

ضوح رد  دوخ  نوخ  ات  منک  یم  گنج  هن  رگا  منک و  هراـپ  هراـپ  ار  دّـمحم  هن ، رگا  .مروخ و  زاـب  دّـمحم  ضوح  زا  بآ  مورب و  اـی 
« .دروخن بآ  نآ  زا  سک  چیه  هکنانچ  مزیر ؛

.دمآرد ياپ  زا  بلطملادبع  نب  هزمح  طّسوت  دوسا ، اه ، یناوخزجر  نیا  مغر  هب 

دندرک و بلط  دروامه  دندش و  هنحص  دراو  دیلو  شرسپ  هبیش و  هبتع ، لّوا ، مجاهم  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  دزاس  یم  مولعم  يدقاو 
.دتسرف دربن  هب  ار  دوخ  ناشیوخ  دّمحم  هک  دنتساوخ 

نت هب  نت  برع ، لیابق  هویش  هب  و  دودحم ، اهدربن  نیا  .دنتساخرب (3)  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  هدیبع  بلاط و  یبا  نب  یلع  هزمح و 
هناتخـسرس موجه  ناتـسرپ  تب  ور  نیا  زا  دـش و  یهتنم  نایـشیرق  تسکـش  هب  هک  دـییاپن  يرید  دـیدرگ و  زاغآ  شیرق  فرط  زا  .دوب 

: دسیون یم  یقهیب  .دندرک  زاغآ  ار  دوخ 

رد مه  ربماـیپ  .دـندومن  تلأـسم  ّتیقفوم  دـندرک و  يراز  یهلا ، هاگـشیپ  هب  دـش ، هتخورفارب  دربن  شتآ  هک  دـندید  نوچ  ناناملـسم  »
ریقح يارب   (4) .دومن » یم  اعدتـسا  تساوخ و  یم  يراـی  ادـخ  زا  دوب ، هتـشارفارب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوـخ  ياـه  تسد  هک  یلاـح 

گرم و ساّـسح  تاـظحل  رد  ناـسنا  هچنآ  اریز  تسا ؛ هدرک  یم  یـشیاین  هچ  یتاـظحل  نینچ  رد  ربماـیپ  دـنادب  هک  دوب  مهم  بتاـک ،
هدیکچ ًاتدعاق  دنار ، یم  نابز  رب  یگدنز 

ص 280 ج 2 ، هّوبّنلا ، لئالد  یقهیب ، يزاغم ،» - » 1
.اقّسلا یفطصم  حیحصت : ص 276 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

ص 68 ج 1 ، يزاغم ،» - » 3
ص 281 ج 2 ، هوبّنلا ،» لئالد  - » 4
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: دنک یم  لقن  هنوگنیا  ار  روبزم  تاملک  یقهیب  .دنک  سبح  تاملک ، بلاق  رد  دناوت  یم  تاظحل  نآ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  همه 

، يدقاو لقن  هب   (1) .دنام » دهاوخن  اجرباپ  وت  نییآ  دش و  دهاوخ  راکشآ  رفک  دنبای ، قیفوت  نم  رب  ناتـسرپ  تب  نیا  رگا  اراگدرورپ ! »
: دوب نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاملک 

، قاحسا نبا  لقن  قبط  (2) و  .دنام » یمن  رادیاپ  وت  يارب  ینید  دنوش و  یم  زوریپ  رفک  كرـش و  دـنوش  زوریپ  نم  رب  هورگ  نیا  رگا  »
: زا دوب  ترابع  تاملک  نیا 

«. دبُعت َمویلا ال  ُهباصِعلا  هذه  کلْهَت  نإ  ّمهّللا  »

هب برعلاهریزج  مامت  ندـنادرگزاب   » ار شیرق  يزوریپ  هجیتن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـهد  یم  ناشن  ًاـقیمع  تساوخرد ، نیا 
کیرحت رب  هک  هناریگ  ماقتنا  ياهراعـش  زا  يرثا  چیه  رگید  يوس  زا  .دوب  هدرک  نارگن  ار  وا  رما  نیمه  تسا و  هدید  یم  یتسرپ » تب 

نآ هب  یخیراـت  دانـسا  رد  هک  هچنآ  .دـش  یمن  يراـج  ناناملـسم  ناـبز  رب  دـشاب ، ینتبم  ترفن  تّدـش  بـضغ و  دـیدشت  ّتیبـصع و 
: هک تسا  یلع  نب  دیز  هتفگ  رب  ینتبم  هدش ، یتاراشا 

« .دندرک یم  هدنسب  تما » روصنم  ای   » نتفگ هب  اهنت  هعقاو ، ماگنه  رد  ناناملسم  »

ًاقیقد دـنداد ، یم  هَّللادـبع » ینب  ای   » و نمحّرلادـبع » ینب  ای   » راعـش نارجاهم ، هک  هدروآ  هشیاع  زا  لقن  هب  ریبز  نب  هورع  هک  ار  هچنآ  و 
.يزیرغ يوخ  رب  هن  تسا و  هدوب  ینتبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يونعم  تامیلعت  رب  هک  تسا  یلاور  ریسم و  نامه 

رگا هک  دوب  هدرک  شرافس  دوخ  نارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ارچ  مینک  كرد  میناوت  یم  هک  تسا  يا  هنیمز  نینچ  دوجو  اب 
، دنراد تیاده  حالصا و  دادعتسا  هک  شیرق  زا  يدارفا  هب 

ص 281 ج 2 ، هوبّنلا ،» لئالد  - » 1
ص 50 ج 1 ، يزاغم ،» - » 2
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هنیک هعزانم  يریگ و  ماقتنا  هن  تسا و  نامیا  يالتعا  حالـصا و  یگداتـسیا ، نیا  زا  فدـه  اریز  دنـشکب ؛ ار  ناـنآ  اداـبم  دـندروخرب ،
.هنازوت (1)

نآ ياهدمایپ  هعقاو و  نایاپ  پ : / 4

هراشا

نآ ات  داتفین ؛ ّرثؤم  ناناملسم  بولق  رد  اه  هلمح  دنام و  ماجرفان  قداص ، نانمؤم  ربارب  رد  ّتیبصع  ترفن و  زا  یتماق  اب  شیرق ، موجه 
هب دنداد ؛ نت  تراسا  هب  ای  دنداهن و  رارف  هب  اپ  تفر ؛ فک  زا  ناشناوت  .دندمآ  راتفرگ  دـندوب ، هتخورفا  هک  یـشتآ  رد  دوخ  راّفک  هک 

.دندش هتشک  دوخ  ای  دنتشک و  ار  یسک  تجاجل 

نتـسکش مهرَد  يارب  هنالهاج ، روش  نکمم و  یگدامآ  تیاهن  اـب  ناشفارـشا  اـه و  یّکم  هک  دوب  نآ  زا  يا  هعقاو  نینچ  ناـیاپ  یخلت 
، دـنا هدـش  رگمتـس  ِمصخ  راتفرگ  یگدـنز ، ناـمیا و  هبرجت  تسب  نب  رد  هک  نیا  زا  ناـنمؤم  یلو  دـندوب ؛ مّمـصم  یتسرپاـتکی  ماـظن 

.دوب هتفای  رگید  يدومن  ناشربمایپ ، تیاده  هب  ناشبلق  ناشنامیا و  قدص  هب  ناشدیما 

؛ دندروخ تسکش  دوخ  معز  هب  اه  یّکم  .میریگ  راک  هب  يا  هعقاو  نینچ  نایاپ  حرش  رد  ار  يزوریپ  ای  تسکش  حالطـصا  میناوت  یمن 
، دشن شوماخ  دیحوت  يادص  هک  نیا  زا  یهلا  فاطلا  هنارکـش  هب  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  دـیوگ  یم  خـیرات  یلو 

.دندومن یم  رکذ  هدجس  دنداد و  یم  رس  دیحوت  دایرف 

ياه تموکح  ییوج  گنج  يوخ  زا  ات  هدش - هدـیمان  گنج  طلغ  هب  ناغّلبم  صاُّصق و  يرـشق ، نالاّوق  ناخّروم ، يارب  هچ  رگا  ردـب 
، ناراگزور نآ  ِّتیلهاج  ّتیفارشا و  دنب  زا  یصالخ  يارب  یشالت  ردب ،» ، » مالـسا ِتقیقح  رد  یلو  دننک - یگنهرف  تیامح  ناملـسم 

نابایب رد  ار  اـهنآ  تسناوت  یم  هک  دوب  يربص  لّـمحت و  ّتیونعم و  نتفاـی  یگدـنز و  سوه  اوه و  زا  دوخ  ِسفن  هیکزت  تیاـهن  رد  و 
.دنک کیدزن  ادخ  هب  دراد و  هگن  راوتسا  نازوس ،

قایس رد  اّما  .تسا  فیرعت  لباق  نادباع  نافراع و  تاملک  قایس  رد  ییاهر »  » نیا

نب ساـّبع  يرتـخبلاوبا ، هب  طوبرم  دانـسا  هعومجم  ص 60 ، ج 1 ، يزاـغم ،» ، » يدـقاو ص 282 ؛ ج 2 ، هّوـبنلا ،» لـئالد  ، » یقهیب - 1
 ... بلطملادبع و
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هب نآ ، زا  تسا ، هتفرگ  لکش  نارادرس ، اه و  هشیپ  تسایس  یهاوخنوخ  یبلط و  تردق  يانبم  رب  اهدعب  هک  اهدربن  یفیصوت  تالمج 
.دوش یمن  صّخشم  تفای و  هدشدای ، ییاهر  تسا و  هدش  دای  رخافت  قارغا و 

، ردـب هعقاو  رب  مکاح  ّتینهذ  حور و  اب  میناوت  یمن  میباین ، روضح  خـیرات  نامه  رد  ات  .مینک  ضوع  ار  خـیرات  ندـناوخ  ِکنیع  دـیاب 
نابز دـیاب  .مینک  هدنـسب  اهریـشمش  شخرچ  ای  بسا  تکرح  زا  دـنچ  ییاه  هنحـص  مّسجت  هب  عیاقو  رکذ  رد  ای  مینک و  رارقرب  طابترا 
رگا يریـسم  نینچ  .میمهفب  ار  یخیرات  ياه  تکرح  طوطخ و  میوش  رداق  هتفای ، روضح  نآ  حور  يانهپ  رد  ات  مینک  ادـیپ  ار  خـیرات 

.درادن یتنیابم  عماوج ، يونعم  تایح  ِخیرات  اب  یلو  تسا ؛ ریاغم  خیرات  ملع  اب  هچ 

.دراد یم  رب  ماگ  خیرات ، يونعم  نابز  خیرات و  ملع  ِتاکرتشم  زرم  رد  یسانش  هنیدم 

.دنک یم  وجتسج  ار  خیرات  نابز  دنچ  یقیاقد  خیرات و  ینامز ، .دوش  یم  يونعم  یتاظحل  یملع و  یهاگ 

ردب ناگدش  هتشک  پ : / 4 - 1

هتـشر هب  هدرک و  يدنب  هقبط  لیابق  ساسا  رب  دندمآرد ، ياپ  زا  ردب  رد  هک  ار  یناکرـشم  یماسا  يزاغم ،»  » رد يدقاو  رمع  نب  دّمحم 
يرهز زا  تیاور  هب  رفعج  نب  هَّللادـبع  زا  لقن  هب  ناناملـسم  زا  تسا و  هتـسناد  درم  هن  لهچ و  ار  اهنآ  دادـعت  .تسا  هدروآ  رد  ریرحت 

(2) و فراـعملا »  » رد يرونید  هبیتق  نبا  .یندـم (1)  راصنا  زا  رفن  تشه  نارجاهم و  زا  رفن  شـش  .دـنک  یم  رکذ  ار  درم  هدراهچ  مان 
لقن هب  ظفاح  هَّللادبعوبا  هتفگ   (3) هوبّنلا » لئالد   » رد یقهیب  یلو  تسا ؛ هدرک  دییأت  ار  رفن  هدراهچ  دوخ  يزاغم »  » رد هبقع  نب  یسوم 

رفن تفه  نایّکم و  زا  رفن  راهچ   ) ناناملسم زا  رفن  هدزای  اهنت  هک  تسا  هدش  روآدای  ار  قاحسا  نب  سنوی  زا 

.یبرع نتم  ص 145 ، كردم ، نامه  کن : زین  .یسراف  همجرت  ج 1 ، ، 109 صص 113 - یبرع و  نتم  ص 152 ، ج 1 ، يزاغم ، - 1
1970 م پاچ 2 ، یبرعلا ، ثاّرتلا  ءایحا  ص 68 ، - 2

.یسراپ همجرت  ص 292 ، ج 2 ، - 3
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لماک تقباطم  تسا ، هدرک  دای  قاحسا  نب  سنوی  زا  يروباشین  مکاح  هک  یکردم  اب  دنس  نیا  .دندش  هتشک  ردب  هعقاو  رد  راصنا ) زا 
.دندیسر لتق  هب  ناناملسم  زا  رفن  هدراهچ  ات  هدزای  اهنت  ردب  هعقاو  رد  هک  تفریذپ  ناوت  یم  اذل  .دراد (1) 

دروـم هک  بزاـع » نب  ءارب   » تیاور ساـسا  رب  .دوـش  یم  هظحـالم  یقیقحت  عباـنم  رد  يرتـشیب  فـالتخا  شیرق ، ناگتـشک  دروـم  رد 
هَّللادبعوبا یلو  دندمآرد (2) ؛ ياپ  زا  ناناملـسم  هب  دوخ  تالمح  رد  نیکرـشم  زا  رفن  داتفه  اهنت  تسا ، هتفرگ  رارق  يراخب  حیرـصت 

.دندیسر لتق  هب  ردب  هعقاو  رد  هک  هدرمشرب  ار  ناکرشم  زا  رفن  دنچ  لهچ و  اهنت  قاحسا  نب  سنوی  زا  دوخ  دانسا  هب  ظفاح 

اب یقهیب  یلو  .دنا (3)  هداد  رظن  ار  هتشُک  دنچ  لهچ و  قاحسا ، نب  دّمحم  زا  لقن  هب  مکاح  هتـشُک و  هن  لهچ و  مقر  هبقع ، هب  یـسوم 
دیکأت تسا و  هتسناد  حیحص  نت  داتفه  دودح  ار  نیلوتقم  دادعت  ریبز  نب  هورع  زا  لقن  هب  دیزی  نب  سنوی  باهش و  نبا  هتفگ  هب  هّجوت 

: دنک یم 

نآ ندوب  حصا  نیا  هجو   (4) تسا .» هدمآ  تسد  هب  ناریسا  ناگتـشک و  رامـش  دروم  رد  هک  تسا  یتیاور  نیرت  حیحـص  نیا  ًارهاظ  »
زا درم  مان 49  اهنت  دوخ  باتک  رد  يدـقاو  ارچ  میناد  یمن  همه  نیا  اب  .تسا  نآ  دـّیؤم  حیحـص ، رد  بزاع  نب  ءارب  تیاور  هک  تسا 

هدنراگن  (6) تسا ؟ هتشاد  یسرتسد  مسا  هاجنپ  هب  قاحسا  نبا  هک  یلاح  رد   (5) تسا ؟ هدرب  دنا ، هدش  هتشک  ردب  رد  هک  ار  ناکرشم 
لیذ رد  شیرق ، ياه  هتشک  مان  لیمکت  رد  ماشه  نبا  ارچ  هک  تسا  تفگش  رد 

.م  1976 هفرعملاراد ، ص 464 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ریثک نبا  - 1
ص 307 ج 7 ، يرابلا ، حتف  و  يزاغملا » ، » باتک 63 ثیدح 3986 ، حیحص ،» ، » يراخب - 2

ص 464 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ریثک نبا  - 3
ص 292 ج 2 ، لئالد ،» - » 4
ص 13 يزاغم ، يدقاو ، - 5

.هّیوبّنلا هریّسلا  قاحسا ، نبا  - 6
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دیعـس ساّبع و  نبا  هتفگ  قبط  هک  دراد  دیکأت  وا   (1) تسا ؟ هدرمشرب  هتـشک  داتفه  ات  ار  نیلوتقم  یقاب  یماسا  قاحـسا ، نبا  تایاور 
ياه هتـشک  رامآ  اب  ردـب  گـنج  رد  شیرق  ِناگتـشک  راـمآ  اـْهیَْلثِم ، ُْمْتبَـصَأ  ْدَـق  ٌهَبیِـصُم  ْمُْکَتباـصَأ  اََّمل  هیآ َأ َو  لـیذ  رد  ّبیـسُملا  نب 
هداد شیرق  زا  هتشک  داتفه  نامه  ردب ، گنج  صوصخ  رد  ار  دوخ  یخیرات  رظن  ور ، نیا  زا  .دراد  تقباطم  دحا  هعقاو  رد  ناناملـسم 

: دنک یم  حیرصت  زین  دعس  نبا  .تسا 

هب ناوت  یمن  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  لوتقم ، ات 70  هتشُک  زا 49  تواـفت  نیا   (2) اًلجر .» نوعبس  ذئموی  نیکرـشملا  نم  لتق  «و 
هک نآ  هصاخ  دشاب ؛ کیدزن  تقیقح  هب  هک  دروآ  تسد  هب  يوحن  هب  ار  ءارآ  نیگنایم  ای  دیزگرب و  ار  رظن  ود  نیا  زا  یکی  نانیمطا ،

هداد رظن  هتـشُک  داتفه  هب  هک  یّمهم  عجارم  یلو  دنا ؛ هدرک  رکذ  ار  نیلوتقم  مان  دنا ، هدرک  هراشا  هتـشُک  ات 49  هب 40  هک  عجارم  ّمها 
هتسناوتن هابتشا ، ای  وهس  هب  قاحسا ، نبا  هک  دریذپب  دناوت  یمن  هدنراگن  .دنا  هدرکن  رکذ  ار  نیلوتقم  یماسا  ماشه ، نبا  يانثتسا  هب  دنا ،

! تسا هدرک  لیمکت  ار  نآ  ماشه  نبا  دروآ و  تسد  هب  ار  رگید  رفن  یس  مان 

یماسا هک  نآ  یب  تاـقبط ، رد  دعـس  نبا  یلو  تسا ؛ هدرک  رکذ  ار  رفن  یماسا 49  وا  .تسا  قداص  زین  يدـقاو  دروم  رد  عضو  نیمه 
یم مینیزگرب ، ار  تادنتـسم  زا  یکی  میهاوخب  رگا  اذـل  .دراد  رظن  رفن  داتفه  هب  یخیرات  تایاور  زا  یکی  ساسا  رب  درواـیب ، ار  یقباـم 
عافد دنتـسه ، يزاغم  هریـس و  دانـسا  نیرت  ّقثوم  دوخ  هک  هبقع  نب  یـسوم  يدقاو و  قاحـسا و  نبا  ءارآ  زا  يرتشیب  نانیمطا  اب  میناوت 

.مینک

دصرد دنچ  شیرق ، ناکرشم  ردب و  هعقاو  رد  دوجوم  ناناملـسم  زا  هک  میبایرد  تیاهن  رد  هک  تسا  رطاخ  نادب  اه  یجنـس  هتکن  نیا 
يارب یحور  يرکف و  نابیتشپ  ناونع  هب  دـنا و  هدرک  قالطا  یمالـسا » ياه  گنج   » زا یکی  ناونع  هب  ار  ردـب  هک  دـنا  هدیـسر  لتق  هب 

؟ تسا هدش  خیرات  لوط  رد  ناملسم  للم  نایم  رد  هدرتسگ  هزیتس  گنج و  رازه  اهدص 

نیفرط زا  کی  ره  میهد ، رارق  كالم  ار  لئالد »  » رد هدش  هدروآ  ياه  تیاور  رگا 

.م  1936 هرهاق ، صص 372 و 373 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ماشه نبا  - 1
ص 18 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 2
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لتق هب  رفن  اهنت 14  ناناملسم  رفن  زا 350  نت و   40 شیرق ، يوج  گنج  رفن  زا 1000  ینعی  دنا ؛ هتشاد  لوتقم  ناسکی 4 % هب  ًادودح 
.دنا هدیسر 

هک نآ  یب  يدـقاو  .تسا  هدرک  رداص  ار  كرـشم  ناملـسم و  ِناگدرم  نفد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
: دیوگ یم  دنک ، دای  ار  دوخ  یخیرات  دنس  دانسا 

(1) .دنتخیر » اجنآ  رد  ار  ناگتـشک  داد  نامرف  سپـس  .دندرک  روک  ار  ردب  ياه  هاچ  هک  دومرف  روتـسد  ردب  زور  رد  ربمایپ  دنا  هتفگ  »
دّیُؤم ًاقیقد   (2) مهّلک .»...  اهیف  اوحرطف  یلتقلاب ، رمأ  ّمث  رَّوَُغت ، نأ  ُبلُقلاب  ردب  موی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  رمأ  «و 
نایب ار  نآ  يدقاو  هک  رگید  تیاور  رد  دنا و  هدناشوپ  كاخ  گنـس و  اب  ار  اهنآ  دـنا و  هدـش  هتخیر  هاچ  رد  ناگتـشک  هک  تسا  نآ 

: هدرک

هب بیلقلا »  » هک نیا  هب  هّجوت  اـب   (3) اًلجر »...  اًلجر  مهادانف  بیلقلا  لـهأ  یلع  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  فقو  مث  »
.دراد راکشآ  یتیاکح  ردب  ياه  هاچ  رد  ناگتشُک  نفد  زا  ثیدح  اذل  تسا ، هاچ  ینعم 

: داد رارق  باطخ  دروم  نینچ  ار  شیرق  نارس  هتفر و  هاچ  رس  رب  ربمایپ  هاگنآ 

دق ّینإف  ًاّقح ؟ مکُّبر  مکدـعو  ام  متدـجو  له  ماشه ، نب  لـهج  اـبأ  اـی  فلخ و  نب  هّیمُأ  اـی  هعیبر و  نب  هبیـش  اـی  هعیبر و  نب  هبتع  اـی  »
ینومتلتاق و سانلا و  یناوآ  ینومتجرخأ و  و  سانلا ، ینقّدص  ینومتبّذک و  مکّیبنل ، متنک  موقلا  سئب  ًاقح ؟ ّیبر  یندـعو  ام  ُتدـجو 

 ...«. سانلا ینرصن 

تـسرد قح و  دوب ، هداد  هدـعو  میادـخ  هک  ار  هچنآ  هک  نم  دـیتفای ؟ تسرد  قح و  دوـب ، هداد  هدـعو  ناتیادـخ  هک  ار  هچنآ  اـیآ  »... 
.متفای

.یسراپ همجرت  ص 83 ، ج 1 ، يزاغم ، يدقاو ، - 1
ص 11 ج 1 ، یلصا ، نتم  نامه ، - 2

ص 112 ج 1 ، نامه ، - 3
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نوریب ارم  امـش  .دندرک  قیدـصت  ارم  مدرم  هک  یلاح  رد  دـیدرک ؛ بیذـکت  ارم  امـش  دـیدوب ! دوخ  ربمایپ  يارب  يدـنواشیوخ  دـب  هچ 
 ...« دنداد میرای  مدرم  هک  یلاح  رد  دیدرک  گنج  نم  اب  امش  دنداد و  مهانپ  مدرم  هک  یلاح  رد  دیدنار ؛

ربمایپ باطخ  دنس ، نیا  رد  .تسا (1)  هدروآ  هشیاع  زا  تیاور  هب  هورع  زا  وا  نامور و  نب  دیزی  زا  لقن  هب  قاحـسا  نبا  ار  ثیدح  نیا 
بیلقلا یف  اوحرطی  نأ  یلتقلاب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  رمأ  اّمل   » ترابع هب  هّجوت  اب  و  بیلقلا » لـهأ  اـی   » ناونع هب 

لیذ ریثک ، نبا  هک  نآ  هصاـخ  میهد ؛ هار  دوخ  هب  رگید  يدـیدرت  ردـب ، ناـگدرم  نفد  ّتیفیک  صوصخ  رد  تسیاـبن  هیف .»...  اوحرط 
زا هداتق  قیرط  زا  ار  يراخب  لوق  لب  هدرک ، دانتسا  قاحسا  نبا  تادنتسم  هب  ًاحیرـص  اهنت  هن  ردب » موی  رئب  یف  رکفلا  سؤر  حرط  رکذ  »

.تسا (2) هدروآ  زین  هملس  نب  دامح  قیرط  زا  ار  نآ  ملسم  ماما  سنا و  زا  ار  نآ  دمحا  ماما  و  هحلطوبا ، زا  سنا 

ردب ناریسا  پ : / 4 -/ 2

، مصخ رب  يزوریپ  قّوفت و  تلاح  رد  ینامز  يّدـج و  رطخ  ساـسحا  رثا  رد  هاـگ  هک  تسا  یفاـصوا  ماـقتنا » ساـسحا  يزوت و  هنیک  »
، عیاقو دنور  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  میلاعت  تیاده و  هیاس  رد  يدوبان ، ِرطخ  ساسحا  تقو  رد  ناناملسم  هّتبلا  .دوش  یم  رهاظ 
هدیدمتـس و یمدرم  نوـچ  ردـب ، گـنج  رد  شیرق  نارــس  رب  ـالیتسا  زا  سپ  اـهنآ  زا  یــضعب  یلو  دـندرکن ؛ دروـخرب  هنازوـت  هـنیک 

.دندش نمشد  يارسا  راتشک  راتساوخ  هلیبق ، ماظن  رب  مکاح  تاّیقلُخ  قباطم  هدروآ ، برع  ننس  يوخ  هب  يور  دندوب ، هدیشکرجز 

؟ درک دیاب  هچ  نآ ، اب  دننادب  هک  دنتشادن  تسد  رد  يریسا  ناناملسم ، ماگنه  نآ  ات  اریز  دوب ؛ يدیدج  هدیدپ  ارسا » نتشادرایتخا  رد  »
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ور  نیا  زا  .تسا  هدوبن  هقباس  هب  قوبـسم  يا ، هلأسم  نینچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دروخرب  اذـل 

؟ درک دیاب  هچ  ارسا  اب  هک  تخادرپ  تروشم 

ص 292 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
449 صص 451 - ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ریثک نبا  کن : نینچمه  - 2
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112 ص :

: دسیون یم  ینورزاک  دّمحم  نیدلادیعس 

»؟ تسیچ تحلصم  ارسا ، رما  رد  هک  دومرف  تروشم  ربمایپ  »

: تفگ داد و  ارسا  همه  لتق  هب  رظن  باّطخ  نب  رمُع 

ار شندرگ  ات  یهد  یلع  هب  ار  لیقع  منزب و  ار  شندرگ  اـت  یهد  نم  هب  تسا ، نم  شیوخ  هک  ار  سک  نـالف  هک  تسا  نآ  نم  يأر  »
ناشیا نایاوشیپ  هّمئا و  دیدانـص و  هک  دنتـسه  شیرق ) نارـس   ) اهنیا .تسین  ناکرـشم  ّتبحم  ام  لد  رد  هک  دنادب  یلاعت  قح  ات  دـنزب ؛

: دنک یم  لقن  يرتشیب  یهیجوت  تاکن  اب  ار  رمُع  ياه  هتفگ  يدقاو   (1) .دنتسه » راّفک ) رگید  )

ار ناشیا  ياه  ندرگ  .دندرک  تنوریب  .دنتـساخرب  گنج  هب  وت  اب  دندرک و  بیذـکت  ار  وت  .دـنیادخ  نانمـشد  اهنیا  ادـخ ! لوسر  يا  »
نوبز راوخ و  ار  كرـشو  دـشخب  یـشمارآ  ار  مالـسا  هلیـسو  نیدـب  دـنوادخ  ات  یهارمگ ؛ نایاوشیپ  دـنرفک و  نارـس  ناـشیا  هک  نزب 

.دراد تقباطم  تسا ، هدمآ  لبنح  نبدمحا  مالکرد  هک  یتادنتسم  اب  ًاقیقد  اه  هتفگ  نیا   (2) .دیامرف »

رارق یبلح  نیّدلا  ناهرب  نب  یلع  دانتـسا  دروم  زین  ریز  ریبعت   (3) مهقانعأ .» برضإ  هَّللا ! لوسر  ای  : » درک حیرصت  رمع  مود ، دنـس  قبط 
: تسا هتفرگ 

.تسین تاملک  نیا  رودص  رد  يدیدرت  فالخ و  (4) و  كولتاق .»...  كوجرخا و  كوبذک و  دق  هَّللا ! لوسر  ای  »

« ذاعم نب  دعس   » مان دندوب ، هدیقع  مه  رمُع  اب  هک  يرگید  ّمهم  ياه  ّتیصخش  نایم  رد 

ص 401 ج 1 ، لوسّرلاهیاور ،» یف  لوؤسملاهیاهن  - » 1
107 ص 109 - ج 1 ، یلصا : نتم  .یسراف  ص 8 ، ج 1 ، يزاغم ،» - » 2

! نزب ار  اهنآ  ندرگ  ادخ ، هداتسرف  يا  - 3
ص 466 ج 2 ، هّیبلحلا ،» هّریسلا  « ؛ دنتساخرب دربن  هب  وت  اب  دندومن و  جارخا  دندرک و  بیذکت  ار  وت  نانآ  ادخ ! ربمایپ  يا  - » 4
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113 ص :

: دوب هتفگ  زین  وا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  رابت  یندم  یباحص 

(1) لاجرلا .»...  ءاقبتـسا  نم  ّیلإ  ّبحأ  لتقلا  یف  ناخثالا  ناکف  كرـشلا ، لهأب  یلاعت  هَّللا  اـهعقوأ  هعقو  لّوأ  تناـک  هَّللا ! لوسر  اـی  »
دّمحم خـساپ  راظتنا  رد  وفع ، تشذـگ و  هب  نادـقتعم  تنوشخ و  ناراداوه  هورگ  ود  تفر و  شیرع  هب  .دادـن  یعیرـس  خـساپ  ربماـیپ 

.دندنام هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دسیون یم  يدقاو 

: دومرف تفای ، روضح  نارای  عمج  رد  ییاهن  رظن  مالعا  يارب  یتقو  ربمایپ  »

«: دبّزلا نم  نیلأ  نوکی  یّتح  هیف  بلقلا  نّیُلیل  ّهنإ  و  هراجحلا ، نم  ّدشأ  نوکی  یّتح  هیف  بلقلا  دّدشیل  لج  ّزع و  هَّللا  ّنإ  »

زا هک  دنک  یم  مرن  میالم و  نانچ  ار  بلق  ومه  دشاب و  رت  تخس  مه  گنـس  زا  هک  دیامرف  یم  تخـس  نانچ  ار  بلق  یهاگ  دنوادخ  »
تـمحز و رجز و  شیرق  نارـس  زا  رگید  سک  ره  زا  شیب  ترـضح ، نآ  ِدوـخ  هـک  نآ  اـب  هجیتـن  رد   (2) .دـشاب » رتـمرن  مه  يا  هرَک 

.داهن ماقتنا  هن  تشذگ و  رب  ار  لصا  درک و  رداص  ار  وفع  نامرف  دوب ، هدید  تبیصم 

: باّـطخ نب  رمُع  رظن  ندینـش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  دروآ  یم  داـی  هب  ار  يدنتـسُم  دنـسم ،»  » رد لـبنح  نـب  دـمحا 
یم هفاضا  هدروآ و  ییحی » اّیرکزوبا   » قیرط زا  ار  ثیدـح  مکاـح ،»  » .تسا هدرک  تبث  ار  هلآ .» هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  هنع  ضرعأـف  »
سپ يربط  ریرج  نب  دّمحم   (3) دوب ! هدش  نابایب  رد  ناتسرپ  تب  هدشریسا  نارس  ندز  شتآ  راتـساوخ  زین  هحاور  نب  هَّللادبع  هک  دنک 

ترفن هنیرید  هرطاخ و  همه  نآ  زا  ربمایپ  تشذگ  حرش  زا 

رت شوخ  ارم  دربن  رد  ندش  ریگرد  درک و  راتفرگ  نادـب  ار  ناکرـشم  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  يدربن  نیتسخن  نیا  ادـخ ، ربمایپ  يا  - » 1
ص 449 ج 2 ، هّیبلحلا ،» هریّسلا  : » کن نادرم .» ندراذگ  اجرب  زا  دوب 

ص 82 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 2
ص 21 ج 3 ، نیحیحّصلا ،» یلع  كردتسملا  - » 3
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114 ص :

: دیوگ بهو  نب  هیبن  هک  نآ  تسخن  .دنک  یم  رکذ  ّتیّمهااب  رایسب  دنس  ود  شیرق ، رازآ  و 

لوـق زا  هک  نآ  مود   (1) دـینک »! ییوکن  ناریـسا  اب  تفگ  دـنکارپب و  شیوخ  نارای  نایم  ار  اهنآ  ربمغیپ  دـندروایب ، ار  ناریـسا  یتقو  »
: دیوگ زیزعوبا 

دنداد و یم  نم  هب  ار  نان  دنتـسشن ، یم  اذغ  هب  نوچ  .مدوب  راصنا  زا  یهورگ  هارمه  دـندروآ ، یم  هنیدـم  يوس  هب  ارم  ردـب  زا  یتقو  »
یم تسد  هب  ینان  هراپ  سک  ره  .دندوب و  هدرک  ناریسا  هراب  رد  ربمایپ  هک  دوب  یشرافس  ببـس  هب  نیا  دندروخ و  یم  امرخ  ناشدوخ 

(2) .دـندز » یمن  نآ  هب  تسد  دـنداد و  یم  نم  هب  زاـب  مداد و  یم  سپ  اـهنآ  هب  مدـش و  یم  نیگمرـش  نم  داد و  یم  نـم  هـب  دروآ ،
اْینُّدلا َو َضَرَع  َنوُدیُِرت  ِضْرَْألا  ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يرْسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  هیآ  هک  دروآ  یم  ار  هبقع  نب  یـسوم  هاگرظن  یقهیب 

.دنتشاد ارسا  نتشک  هب  رارصا  هک  دندوب  هباحص  زا  یهورگ  نآ  بطاخم  هک  هتسناد  یباتع  ار  ٌمیِکَح (3)  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َهَرِخْآلا َو  ُدیُِری  ُهَّللا 

: تسا رارق  نیا  زا  هیآ  همجرت 

ار ترخآ  يادخ  دیهاوخ و  یم  ار  ایند  عاتم  .نیمز  رد  دنک  رایـسب  يزیرنوخ  هک  نیا  ات  دـشاب  یناریـسا  ار  وا  هک  ار  ربمغیپ  رم  دزـسن  »
« .تسا رادرک  تسرد  بلاغ و  ادخ  دهاوخ و  یم 

ذخأب اهماطح  و  ایندلا : ضَرَع  نودیرت  : » دنا هدوب  ناریـسا  يدازآ  يارب  هیدف  ناراتـساوخ  هیآ ، بطاخم  هک  دـنا  هتفگ  رگید  نارّـسفم 
(4) ءادفلا .»

.یسراپ همجرت  ص 978 ، ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
.دیمح نبا  زا  لقن  هب  ص 287  هّینیسحلا ، هعبطم  رصم ، لوا ، پاچ  ءزج 2 ، كولملا ،» ممألا و  خیرات   » یلصا نتم  - 2

67 لافنا : - 3
ص 12 ج 5 ، يزار ،» حوتفلاوبا  ریـسفت  ، » حوتفلاوبا لافنا و  هروس  رد  هیآ  لیذ  ص 224 ، یگنس ، پاچ  یفاّصلا ،» ریـسفت  ، » ضیف - 4
، دّمحم یفطصم  هرهاق ، ص 68 ، ج 1 ، لیزنّتلا ،» مولعل  لیهـسّتلا  ، » يّزج نبا  1320 ش ؛ یملع ، پاچ 2 ، يا ، هشمق  یهلا  ماـمتها  هب 

.ق .ه   1355
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115 ص :

نتـشک هب  رارـصا  هک  یناسک  یکی  بطاخم ، ود  اب  لب  میتسین ؛ وربور  توافتم  ینعم  موهفم و  ود  اب  هیآ  تخانـش  رد  اـم  لاور  نیدـب 
اْینُّدلا َضَرَع  َنوُدیُِرت  ِباطخ  دروم  هورگ ، ود  ره  هک  میهجاوم  دنداد  یم  رظن  نآ  ّمک  فیک و  هیدـف و  رب  هک  یناسک  مود  دنتـشاد و 

، نآ بطاخم  هک  دنراد  رظن  قافّتا  ناگمه  لاح ، ره  هب  .دندرک  یم  وجتـسج  ار  ایند  نیا  تایّنمت  دنا و  هتفرگ  رارق  َهَرِخْآلا  ُدیُِری  ُهَّللا  َو 
.تسین ربمایپ  صخش 

ناریسا يدازآ  پ : / 4 - 3

ياه هتفگ  لابق  رد  ناراگن  هریـس  ناسیون و  يزاـغم  زا  یـضعب  هک  تسا  یـشنکاو  دـنک ، یم  دوخ  هّجوتم  ار  نهذ  هک  يرگید  لـّمأت 
.دنا هداد  ناشن  دوخ  زا  ذاعم  نب  دعس  هحاور و  نب  هَّللادبع  باّطخ و  نب  رمُع  عطاق 

( ارسا راتشک  صوصخ  رد   ) اهنآ داهنشیپ  زا  ربمایپ  شریذپ  مدع  زین  .دراذگ  یمن  ياج  هب  يدیدرت  اه  هتفگ  نیا  رد  یخیرات  كرادم 
: دیوگ یم  يدقاو  هنایم ، نیا  رد  هک  تسا  هنوگچ  یلو  تسین ؛ دیدرت  کش و  ّلحم  ناشتاّیرظن  زا  ترضح  نآ  ندنادرگ  يور  و 

ءادفلا ذخأت  لتقا و ال  لوقی : ناک  رمع  ّالا  هنم  اجن  امل  ردب  موی  باذع  لزن  ول  مّلـسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لاق  و  »... 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  یباحـص  هس  نآ  هّیرظن  هدننک  هیجوت  ًاقیقد  نایب  نیا   (1) ءادفلا .»...  ذخأت  لتقا و ال  لوقی : ذاعم  نب  دعـس  ناک  و 

وفع و هب  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  دوخ  تیاـهن  رد  و  بلاـط ... ، یبا  نب  یلع  رکبوبا ، هّیرظن  فلاـخم  لاـح  نیع  رد  تسا ؛ هدوب  هلآ  و 
.داد يّدج  شرافس  اهنآ ، اب  وکین  راتفر  هب  تبسن  میتفگ  هچنانچ  لب  داد ؛ رظن  ناشناج  ظفح  ناریسا و  زا  تشذگ 

نایب تحارص  هب  ار  هتفای  ماجنا  ياه  شهوژپ  هجیتن  دناوت  یمن  شواک  نیا  رد  هدنراگن 

شکب و ار  ناریـسا  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : یم  رمع  دـبای !  یمن  ییاهر  نآ  زا  یـسک  رمع  زج  دوش ، لزان  ردـب  زور  باذـع  رگا  - » 1
.یبرع یلصا  نتم  ص 110 ، ج 1 ، يزاغم ،» « ؛..  نکن لوبق  هیدف  شکب و  تفگ : یم  زین  ذاعم  نب  دعس  .نکن  لوبق  هیدف 
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116 ص :

زا ار  نآ  دنـس ، هلـسلس  رکذ  نودب  يدـقاو  ًالوا  تسا ! هداتفا  یخیرات  ياهریهطت  زا  يا  هیاس  يدانـسا  نینچ  رب  منک  یم  نامگ  .دـنکن 
یقهیب باتک  قیرط  زا  هدروآ و  لمع  هب  ردب  هوزغ  زا  هک  يریرحت  رد  هبقع  نب  یـسوم  یلو  تسا ؛ هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هَّللادـبع 

.درادن یتراشا  نآ  هب  تسام ، تسد  رد 

هتفگ ًاحیرص  رمُع  هک  تسا  نیا  هتکن  .تسا  هدرک  تیاور  باّطخ  نب  رمُع  زا  وا  هک  دروآ  یم  ساّبع  نب  هَّللادبع  زا  ار  ثیدح  یقهیب 
: تسا

« .دومرفن یهّجوت  متفگ ، نم  هچنآ  هب  دومرف و  قایتشا  راهظا  رکبوبا ، هدیقع  هب  تبسن  ربمایپ  »

، سابع نب  هَّللادـبع  دنـس  نیمه  رد  رتمهم  نیا  زا  .رمُع  زج  دـنور  یم  نیب  زا  همه  دوش ، لزان  یباذـع  رگا  هک  درادـن  یتراشا  چـیه  و 
: دیازفا یم  باّطخ  نب  رمُع 

: دومرف ربمایپ  تسیچ »؟ تلع  هک  مدرک  لاؤس  دنک ، یم  هیرگ  ربمایپ  مدید  نوچ  »

نیا زا  رت  کـیدزن  هلأـسم ، نیا  رد  باحـصا  يارب  یهلا  باذـع  اریز  .منک  یم  هـیرگ  مریگ ، یم  ناریـسا  زا  هـک  يا  هیدـف  دروـم  رد  »
« .تسا تخرد 

يور رمُع  رظن  راهظا  زا  تشادن و  اضر  نایشیرق  راتـشک  هب  یلبق ، كرادم  هب  انب  اهنت  هن  ربمایپ  هک  تسا  نآ  دّیؤم  یبوخ  هب  هتفگ  نیا 
نایشیرق يدازآ  يارب  هباحص  هک  دوبن  یـضار  زین  .دوش  هدناتـس  هیدف  ناریـسا ، زا  برع  ننُـس  قبط  هک  دوبن  یـضار  یّتح  هک  دنادرگ 

یخرب دیـشیدنا و  یم  یهلا  تمحر  ناـیمدآ و  تاـجن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  دـننک ؛ وگتفگ  نآ  رـس  رب  دنناتـس و  لاـم 
رگناـشن هار ، ود  نیا  زا  یکی  هـک  دـندوب  هدرک  ّریخم  ناـنآ ، زا  لاـم  ندناتـس  اـی  ناریـسا  نتـشک  ِیهارود  رـس  رب  ار  ناـشیا  شناوریپ 

ننـس هیـشاح  رد  هک  داد  حـیجرت  تیاهن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دوب  اـیند  هب  قاـیتشا  رگناـیامن  يرگید  و  ماـقتنا ، ّتیبصع و 
.دزاس قّقحم  ناریسا  يارب  ار  يدازآ  دشاب ، نکمم  هک  وحن  ره  هب  برع ،

: دنک یم  لقن  رِّیثُک  یبا  نب  ییحی  زا  يدقاو 

، تسا هتفرگ  شناملسم  ردارب  هک  يریسا  هب  سک  چیه  دومرف : یم  ربمایپ  »
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« .دشکن ار  وا  دنکن و  يزارد  تسد 

: تسا هدروآ  ّبیسم  نب  دیعس  زا  (1) و  هلتقیف .» هیخأ  ریسأ  مکدحأ  یطاعتی  «ال 

: تفگ وا  .دومرف  شدازآ  داد و  ناما  دوب ، رعاش  هک  ار ، یحَمُج » ریمع  نب  هَّللادبع  نب  ورمع  هَّزَعوبا  ، » ربمایپ

!« يامرف تمحرم  نک و  فطل  نم  هب  ناشیا  رطاخ  هب  دّمحم ! يا  .دنرادن  يزیچ  هک  مراد  رتخد  جنپ  نم  »

.دومرف نانچ  ترضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفرگن و  رارق  ناناملسم  رازآ  دروم  دنتشادن ، یلام  دوخ  يدازآ  بسک  يارب  هک  یناسک  رگید  ییوس  زا 
.درک راتفر  دوبن ، لومعم  عماوج  نایم  رد  ماّیا  نآ  ات  هک  یناسنا  يا  هویش  هب  اهنآ  اب 

: دسیون یم  یبلح  نیّدلا  ناهرب  نب  یلع 

کلذ ناـک  اومّلعت  اذإـف  هباـتکلا  مهمّلعی  هنیدـملا  ناـملغ  نم  ناـملغ  هرـشع  هیلإ  عفد  هباـتکلا  نسحی  وه  يأ و  ءادـف  هعم  نکی  مل  «و 
: تسا هدرک  تبث  نینچ  رگید  ظفل  هب  دعس  نبا   (2) هءادف .»

هّکم لهأ  ناک  مهلاومأ و  ردق  یلع  مهل  يدافی  ناک  ًاریسأ و  نیعبـس  ردب  موی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  رـسأ  لاق : »
هنیدملا ناملغ  نم  ناملغ  هرشع  هیلإ  عفُد  ءادف  هل  نکی  مل  نمف  نوبتکی ، هنیدملا ال  لهأ  نوبتکی و 

.یسراف همجرت  ص 78 ، ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
هب ات  درپس  وا  هب  ار  هنیدـم  ناناوجون  زا  رفن  هد  ادـخ  ربمایپ  .تسناد  یم  بوخ  ار  نتـشون  اما  دـهدب ، هیدـف  هک  تشادـن  يزیچ  وا  - » 2

ص 451 ج 2 ، هّیبلحلا ،» هریّسلا  «. » دوش دازآ  يو  دنتخومآ ، نانآ  رگا  دزومایب و  نتشون  نانآ 
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هلمج رماع ، زا  تیاور  هب  کیرش  زا  لقن  هب  حابصلا  نب  دّمحم  قیرط  زا  رگید  یخیرات  دنـس  رد   (1) هؤادف .» وهف  اوقذح  ًاذإف  مهمّلعف 
.تسا هدش  هفاضا   (2) مّلُع » نّمم  تباث  نب  دیز  ناکف  »

.دوب مهلاومأ » ردـق  یلع  مهل  يدافی  ناک  و   » ِلصا مالعا  دومن ، لامعا  تسرپ  تب  نامجاهم  يدازآ  يارب  ربمایپ  هک  يرگید  تلادـع 
يا همیرج  نیا ، ربانب   (3) .دیناتـس » لام  ردق  هب  ادف  هک  داد  یم  ادن  لوسر  و  : » تسا هدروآ  شباتک  رد  ینورزاک » دّـمحم  نب  دیعـس  »
نانآ ناوت  رد  شتخادرپ  هک  دوب  یلام  دندش ، لّمحتم  ندناشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  اهنآ  ناناملـسم و  اب  ندیگنج  ِلابق  رد  راّفک  هک 
وفع دوـخ و  نانمـشد  ییاـهر  يارب  رـصع  نآ  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هـک  دوـب  یطیارـش  هـمه  اـه  نـیا  رتـشیب ! هـن  دوـب و 

هنیدم لماکت  هب  ور  هعماج  هنیرید ، ننس  بادآ و  ذوفن  همه  نآ  اب  ناناملسم ، هزات  هک  دوب  نیا  فده  تفرگ و  رظنرد  ناشیاهریـصقت 
تامیلعت یتسرپاتکی و  هب  ًابلق  ردب ، نامجاهم  زا  یخرب  ًایناث  .دنبایب (4)  یلهاج  ياه  بّصعت  كرت  يارب  یلاجم  نایشیرق ، دنشاپن و  ار 

رد اهنآ  هک  دوب  نآ  زا  عنام  هّکم  عامتجا  هدـیچیپ  طباور  یگدـنز و  طیارـش  اما  دنتـشاد ؛ لیامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  يونعم 
مه اب  ود  نیا  زین  عقاو  رد  دـندوبن و  هیدـف  تخادرپ  هب  لیام  ینطاب ، نامیا  نیا  راـبتعا  هب  لاـح  نیع  رد  .دـنبایب  یلاـجم  ناـمیا  راـهظا 

: دسیون یم  يزاغم  رد  هبقع  نب  یسوم  .تشاد  تریاغم 

ام هک  دنتشاد  یم  راهظا  ربمایپ  هب  دندوب ، هدش  ریسا  هک  ناناملسم  زا  یهورگ  »

هیدف دنتـشاد ، هک  یلاوما  هزادـنا  هب  نانآ ، زا  کیره  يارب  تفرگ و  ریـسا  داتفه  ردـب ، زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - » 1
يارب یلام  ناریـسا ، نایم  زا  یـسک  رگا  دندوب ، داوس  یب  هنیدم  لها  دنتـسناد و  یم  نتـشون  هکم  لها  هک  اج  نآ  زا  درک و  یم  نییعت 

وا هیدف  نامه  دنتخومآ ، بوخ  رگا  دزومایب و  نتـشون  ار  نانآ  ات  دندرپس  یم  وا  هب  ار  هنیدم  ناناوجون  زا  نت  هد  تشادن ، نداد  هیدـف 
.رماع زا  وا  رباج و  زا  لقن  هب  ص 22 ، ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  «. » دشاب

« .تخومآ نتشون  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  تباث  نب  دیز  - » 2
«. یهوقربا مالّسلادبع   » یسراف رثن  اب  ص 399 ، لوسّرلاهیاور ،» یف  لوؤسملاهیاهن  - » 3

هروس زا  هیآ 107  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هروـس  زا  هیآ 4  لیذ  تادرفم ،» ، » بغار کـن : ضوع  يدـف / »  » هژاو هراـب  رد  - 4
.تاّفاص
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»؟ دیریگب هیدف  ام  زا  دیاب  ارچ  دنا ؟ هدروآ  رابجا  يور  زا  ار  ام  نارفاک  میناملسم و 

: دهد یم  خساپ  هیآ ، نیا  دروم  نیا  رد 

ٌروُفَغ ُهَّللا  ْمَُکل َو  ْرِفْغَی  ْمُْکنِم َو  َذِـخُأ  اَّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتُْؤی  ًاْریَخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْلعَی  ْنِإ  يرْـسَْألا  َنِم  ْمُکیِدـْیَأ  ِیف  ْنَِمل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
زا رتهب  امش  هب  دنادب ، يریخ  امـش  ياه  لد  رد  دنوادخ  رگا  هک  وگب  دنتـسه ، امـش  تسد  رد  هک  یناریـسا  هب  ربمایپ ! يا   » .ٌمیِحَر (1)

« .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  دزرمآ و  یم  ار  امش  دهد و  یم  تسا ، هدش  هتفرگ  امش  زا  هچنآ 

تقباطم ناگدشریـسا  زا  یـضعب  تاّینورد  اب  هدوب و  دارفا  يدازآ  يارب  یهار  ذاّختا  ًاقیقد  يریگ  هیدـف  هک  دراد  یم  مولعم  دنـس  نیا 
ُهَّللا ْمَُکل َو  ْرِفْغَی  َو  هک : تسب  یمن  شقن  تیآ  نیا  اـهنآ  زا  يرادـلد  ماـقم  رد  دـش و  یمن  هداد  نآ  ناربج  هدـعو  اـّلا  تسا و  هتـشادن 

.ٌمیِحَر ٌروُفَغ 

هک دنک  یم  تیاکح  ییاه  تسب  نب  زا  یبوخ  هب  دراد و  عیسو  يزادنا  مشچ  یخیرات ، عبانم  رد  هک  تسا  يدنـس  ّتیعقاو ، نیا  دّیؤم 
.تسا هدوب  ریگرد  نآ  اب  يریگ ، هیدف  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دیوگ یم  رمُع ) رکبوبا و  بناج  زا  هدش  ناونع   ) هتشذگ هدیقع  ود  فصو  زا  سپ  يزاغم »  » رد يدقاو 

دوخ زا  ار  یفلتخم  تالاح  عیاقو ، ثداوح و  رد  زین  اهنآ  هک  تخاس  هاـگآ  ناربماـیپ  یخیراـت  ياـه  هبرجت  زا  ار  دوخ  ناوریپ  ربماـیپ 
دنا (2): هداد  زورب 

دنکفا شتآ  رد  ار  وا  تخورفا و  شتآ  شیارب  موق  .دوب  رت  میـالم  مه  لـسع  زا  دوخ  موـق  يارب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تفگ : ربماـیپ  »
: تفگ یم  وا  یلو 

.ٌمیِحَر (3) ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناصَع  ْنَم  یِّنِم َو  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف 

70 لافنا : - 1
108 صص 110 - ج 1 ، یلصا : نتم  .یسراپ  ص 81 ، ج 1 ، يزاغم ، - 2

36 میهاربا : - 3
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« .ینابرهم هدنیاشخب و  وت  دنک ، ینامرفان  ارم  هک  ره  تسا و  نم  زا  وا  ارم ، دنک  تعباتم  هک  ره  »

، ینک ناشباذع  رگا   » .ُمیِکَْحلا (1) ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َكُدابِع َو  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  تفگ : یم  مالسلا  هیلع  یـسیع  زین  و 
« .يراک باوص  زیزع و  وت  ناشیزرمایب ، رگا  دناوت و  ناگدنب  ناشیا 

َنِم ِضْرَـْألا  یَلَع  ْرَذَـت  ـال  ِّبَر  تفگ : یم  هک  اـجنآ  رد  تسا ؛ رت  تخـس  مه  گنـس  زا  دوـخ  موـق  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  حوـن  اـما 
!« راذگم یقاب  ار  نارفاک  زا  یسک  نیمز  رد  اراگدرورپ !  » .ًاراَّیَد (2) َنیِِرفاْکلا 

.َمِیلَْألا (3) َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  اُونِمُْؤی  الَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْشا  ْمِِهلاْومَأ َو  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  تفگ : یم  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  دننام  ای  و 
« .ار كاندرد  باذع  دننیبب  ات  نامیا و  دنراین  ات  ناشیا  ياه  لد  نک  تخس  .ناشیا  لاوما  ناشن  نک  ادیپان  ام ! راگرورپ  يا  »

: دومرف ربمایپ  هاگنآ 

نانخس  (4) .دینک » دازآ  ار  اهنآ  دیناتسب و  یضوع  ْناریـسا  نیا  زا  نیا ، ربانب  دیتسه ؛ رادان  تسد و  یهت  یمدرم  امـش  ناناملـسم ! يا  »
اب دوب ؛ هاگآ  ینید  ناربهر  هنابلط  حالصا  ياه  شنکاو  فیک  ّمک و  زا  یبوخ  هب  وا  هک  تسا  نآ  رگناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ار هیدف  دروآ و  يور  تشذگ  وفع و  هب  همه  نیا 

118 هدئام : - 1
26 حون : - 2

88 سنوی : - 3
.تسا هدناوخ  دانسالا  حیحص  ار  نآ  هک  هَّللادبع  زا  تیاور  هب  هدیبعوبا  زا  لقن  هب  ص 21  ج 3 ، كردتسملا ،» ، » يروباشین مکاح  - 4

نب یلع  کن : نینچمه  .تسا  هدروآ  هَّللادـبع  نبهدـیبع  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  هک  ص 301  ج 2 ، هوبّنلا ،» لئالد  ، » یقهیب کـن : زین 
.هَّللادبع زا  وا  هدیبع و  زا  لقن  هب  دنـسم » ، » لبنح نب  دـمحا  هب  دـینک  عوجر  و  ص 447 . ج 2 ، هّیبلحلا ،» هریّـسلا  ، » یبلح نیّدلا  ناهرب 

.دمحا دانتسا  هب  ص 458  ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ریثک نبا  زین :
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، شیرق يزودنا  لام  ّلحم  زا  هنیدم  تسد  یهت  مدرم  زا  يریگتسد  هّکم و  رد  ناناملسم  هتفر  تسد  زا  ِيّدام  قوقح  ناربج  ناونع  هب 
.تشاد رّرقم 

ربمایپ زا  رکبوبا  یتقو  هک  تسا  هدش  هدید  سنا  زا  تیاور  هب  دیمح  زا  وا  مصاع و  نب  یلع  زا  لقن  هب  لبنح  نب  دمحا  زا  یمالک  ًاثلاث 
(1) مهنع .» افعف  مغلا ، نم  هیف  ناک  ام  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  هجو  نع  بهذف  ، » دشخبب ار  ارـسا  هک  دهاوخ  یم 
وفع و نآ  نخـس ، رگید  هب  .دنک  یم  ادیپ  ءادفلا » مهنم  لبق  و   » رد ار  لح  هار  هک  تسا  ربمایپ  یبلق  تالیامت  هناشن  هب  یگدوشگ  نیا 

یلاعت دشر و  ناکما  ناسنا و  قوقح  يایحا  يارب  شالت  نآ  دراد و  رظن  وس  کی  هب  ود  ره  نامورحم ، اب  يدردـمه  تدـعاسم و  نیا 
.تسا حور  ْهتسب  زغم و  کشخ  هتسب ، يا  هعماج  نایم  رد 

! ریسا ود  لتق  پ : / 4 - 4

هب ردب  زا  تشگزاب  ِهار  لوط  رد  ناناملسم  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  يدادخر  ردب ، گنج  ِناریسا  هب  طوبرم  عیاقو  ياتـسار  رد 
«. ثراحلا نب  رضن   » يرگید و  طیعم » یبا  نب  هبقع   » یکی دنا ! هتشک  ربمایپ  روتسد  هب  ًارهاظ  ار  ریسا  ود  هنیدم ،

رثکاّدح ینید ، تنوشخ  ياه  هویش  دقن  رد  عوضوم ، نیا  زا  دنا ، هتسیرگن  يداقتنا  دید  اب  مالـسا  هراب  رد  هک  ییاه  هتـشون  تافیلأت و 
نوتم يـالبال  زا  هک  ار  هچنآ  دومن و  يرگنزاـب  ار  یخیراـت  دانـسا  یعوـضوم ، طاـبترا  هب  رظن  هدـنراگن ، .دـنا  هدرک  ار  يرادرب  هرهب 

.دهد یم  هئارا  ناگدنهوژپ  هب  دروآ ، تسد  هب  روکذم  یخیرات  تارّکفت  هدولاش  یلصا و 

تب ِماجرفان  شالت  رد  دمآ و  ردـب  هب  هّکم  زا  نایـشیرق  ِهارمه  هک  دوب  شیرق  نارـس  زا  یکی  طیعم » یبا  نب  هبقع  ، » تسا مّلـسم  هچنآ 
.تشاد خسار  داقتعا  لاّعف و  تکرـش  دوب ، هدـش  جـیار  برعلاهریزج  رد  هزات  هک  ینید  ندـیچرب  ناناملـسم و  يدوبان  يارب  ناتـسرپ 

.تسا ربمایپ  توعد  ياه  لاس  لوط  رد  يو  ّتیصخش  لب  تسین ؛ يو  تراسا  تسا ، مهم  ام  يارب  هچنآ 

ياج هب  دراد و  یم  نوصم  ییوگ  یّلک  زا  ار  ام  قیقحت ، رد  هناجنس  ّتیولوا  شور  نیا  ذاّختا 

«، هیوبّنلا هریـسلا  ، » ریثک نبا  کن : داد .» رارق  وفع  دروم  ار  نانآ  دش و  لیاز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هرهچ  زا  هودنا  راثآ  - » 1
ص 457 ج 2 ،
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: هک میسر  یم  لقتسم  عوضوم  کی  هب  یلاؤس ، هلمج  کی 

»؟ دوب یتّیصخش  هنوگچ  ردب  ات  ترجه  زا  ترجه و  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تثعب  زاغآ  زا  طیعم  یبا  نب  هبقع  »

ًابلاغ یخیرات  كرادـم  دانـسا و  نوچ  ور  نیا  زا  .دـهاوخ  یم  فرط  یب  يا  هیحور  داّـقن و  يا  هشیدـنا  روکذـم ، عوضوم  رد  قیقحت 
یخیرات عبانم  هدولاش  ياه  گنـس  هب  يرگن  فرژ  اب  میریگ و  هرهب  رگید  عبانم  زا  ناـکما  ّدـح  اـت  میا  هدرک  شـشوک  تسا ، صقاـن 

: میسرب

ربمایپ رـسمه  سپـس  بلاطوبا و  تاـفو  حرـش  زا  سپ  هبلعث » نب  هَّللادـبع   » و مازح » نب  میکح   » زا لـقن  هب  دعـس  نبا  يریون و  دنس 1 :
: دنیوگ یم  هداد ، رارق  هّجوت  دروم  فیاط  هب  ار  ربمایپ  نتفر  ِّتلع  هّکم ، رد  هجیدخ 

يومع تایح  نامز  رد  هک  درک  عورـش  ار  ییاهرازآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  شیرق  تشذـگرد ، بلاطوبا  نوچ 
: تفگ دمآ و  ربمایپ  شیپ  دیسر ، بهلوبا  هب  یناسررازآ  نیا  ربخ  نوچ  .تشادن  ار  نآ  ماجنا  تأرج  ربمایپ ،

.هدب ماجنا  يداد ، یم  ماجنا  بلاطوبا  ندوب  هدنز  نامز  رد  هک  يراک  ره  دّمحم ! يا  »

هب هک  نیا  ات  دوب  رادروخرب  تیاـمح  نیا  زا  ربماـیپ   (1) .دـبای » تسد  وت  هب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  ما ، هدرمن  نم  ات  تال  هب  دـنگوس 
دندش بجوم  دـندرک و  ضوع  ار  بهلوبا  يأر  لاح  ره  هب  دـندمآ و  بهلوبا  شیپ  لهجوبا  و  طیعم » یبا  نب  هبقع  ، » يریون حیرـصت 
فئاط هب  درک و  كرت  ار  هکم  درواین و  بات  دّـمحم  هک  اجنآ  اـت  دـندرک ؛ زاـغآ  ار  يریگ  تخـس  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  شیرق  اـت 

: دنتفگ دندیسرت و  دندوب ، هدنار  ار  وا  اه  یّکم  هک  نیا  زا  دّمحم و  توعد  زا  فئاط »  » ِفارشا .تفر 

؛ دـندرک ربمایپ  ندز  گنـس  هب  عورـش  دـندناروش و  مه  ار  ناگلفـس  .دـنریذپب  ار  وت  توعد  هک  ورب  ییاـج  ورب و  نوریب  اـم  رهـش  زا  »
(2) .دش » حورجم  وا  ياهاپ  هک  نانچنآ 

ص ج 1 ، یسراف ، ص 208 ، ج 1 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  زین : .یـسراپ  همجرت  ص 266 ، ج 1 ، برـالاهیاهن ،» ، » يریون - 1
.م رداص 1960  راد  توریب ، پاچ  یلصا ، نتم  ، 210

.معطم نب  ریبج  نب  دّمحم  زا  لقن  هب  صص 211 و 212  ج 1 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 2
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هب رجنم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  شیرق  تـّیذا  رازآ و  دّدـجم  جاور  لـماع  هـک  ددرگ  یم  راکـشآ  یخیراـت  دنـس  نـیا  زا 
.تسا هدوب  لهجوبا  طیعم و  یبا  نب  هبقع  هدش ، ترضح  نآ  يارب  هّکم  رد  یگدنز  ندش  لّمحت  لباقریغ 

هب هک  دوب  هبقع  تشاد ، یم  اور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  تبـسن  ار  اه  تناها  اه و  تنوشخ  نیرتدیدش  هک  یـسک  اهنت  دنس 2 :
: دسیون یم  يریون  .تخادنا  فت  ترضح  نآ  تروص 

نآ زا  ینخـس  دوب و  هتـسشن  ادـخ  لوسر  شیپ  هبقع  .دـندوب  تبحـص  مه  تسود و  رگیدـکی  اب  طیعم  یبا  نب  هبقع  فلخ و  نب  یبا  »
: تفگ دمآ و  هبقع  شیپ  .دیسر  یبأ  هب  ربخ  نیا  .دوب  هدینش  ترضح 

: هک دروخ  دنگوس  هاگنآ  .يا » هدرک  ینیشنمه  دّمحم  اب  وت  هک  هدیسر  ربخ  »

.درک (1) ار  راک  نیا  دوب ، ادـخ  نمـشد  هک  هبقع  .يزادـنا » فت  دّـمحم  هرهچ  رب  يورب و  رگم  درک ؛ مهاوخن  تبحـص  وت  اـب  رگید  »
: دش لزان  نآرق  تایآ  نیا  لمع ، نیا  بقاعتم 

َدَْعب ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََقل  اًلِیلَخ  ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  اًلِیبَس  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی 
: دیوگ یم  یلیهس   (2) ًالوُذَخ ....  ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  ِینَءاج َو  ْذِإ 

 ... ههجو یف  قصبن  عجرت و  یّتح  یضرأ  ال  : » تفگ وا  هب  شتسود  یتقو  هک  تسا  طیعم  یبأ  نب  هبقع  ِْهیَدَی ،» یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  »
: ّلجوّزع هَّللا  لزنأف  هَّللا ...  ّودع  لعفف 

 .... ُِملاَّظلا ُّضَعَی  َمْوَی 

.یسراف ص 26 ، ج 1 ، برالاهیاهن ،» - » 1
تـسود ار  صخـش  نالف  شاک  مدوب - یم  هارمه  ربمایپ  اب  شاک  دیوگ : یم  دزگ و  یم  نادـند  هب  تشگنا  راکمتـس ، هک  يزور  - » 2

26 ناقرف : دشک .» یهابت  هب  ار  یمدآ  ناطیش ، تخاس و  هارمگ  مدوب ، هدش  رکذتم  هک  نآ  زا  سپ  ارم  وا  متفرگ - یمن  دوخ 
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« طیعم یبا  نب  هبقع   » تسا هتفر  تراشا  نآ  هب  هیآ  رد  هک  ملاظلا »  » زا دارم  هک  دنا  هتفگ  ًاحیرص  مه  ّبیـسملا  نب  دیعـس  ساّبع و  نبا 
« طیعم یبا  نب  هبقع  ، » ساّبع نبا  لوق  دانتـسا  هب  ار  ملاّظلا »  » زا روظنم  هک  نیا  نمـض  دوخ  ریـسفت  رد  زین  يزار  نیّدـلارخف  .تسا (1) 

: دنا هتفگ  هک  دراد  یتراشا  هلزتعم  هّیرظن  هب  هتسناد ،

درادن دیدرت  دوخ  ریسفت  رد  زین  ریثک  نبا   (2) هریبکلا .» بحاص  نع  وفعی  یلاعت ال  هَّللا  ّنأ  یلع  ّلدف  قسافلا ، رفاکلا و  لوانتی  ملاظلا  »
: روبزم هیآ  هک 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  ماجرفان  لتق  هئطوت  نایرجم  ناحاّرط و  زا  یکی  هبقع  دنس 3 :  (3) طیعم .» یبأ  نب  هبقع  یف  اهلوزن  ببس  ناک  »
هب مشعج ، نب  هقارـس  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  ساّبع و  نبا  زین  هشیاـع و  زا  لـقن  هب  هورع  دانتـسا  هب  دوخ ، باـتک  رد  دعـس  نبا  .دوب  هلآ 

یبا نب  هبقع   » هلمج زا  شیرق  نارس  نآ ، هجیتن  رد  هک  تسا ؛ هدرک  هراشا  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نتفر  زا  شیرق  سرت 
یناسک كرتشم ، يریگ  میمـصت  زا  سپ  .دنزیرب (4)  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لتق  حرط  ات  دـندش ، عمج  هودـّنلاراد  رد  طیعم »

سپ دارفا  نیمه  .دندوب  فلخ  نب  هّیما  لهجوبا و  ثراح ، نب  رـضن  طیعم ، یبا  نبا  هبقع  دنتفرگ ، هدـهع  رب  ار  راک  نیا  ّتیلوؤسم  هک 
ناهنپ زا  سپ  یلو  دـندرک ؛ بیقعت  هّکم  رود  ياه  هار  ات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  بسا ، رب  راوس  لتق ، هشقن  ندـنام  ّقفومان  زا 

.دبای یصالخ  اهنآ  تسد  زا  تسناوت  ترضح  نآ  راغ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ندش 

.شیفطا میهاربا  قاحساوبا  حیحصت  پاچ و  ص 25 ، ج 13 ، نآرقلا ،» ماکحأل  عماجلا  ، » یبطرق - 1
، دوش هریبک  هانگ  بکترم  هک  ار  یـسک  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  دوش و  یم  لماش  ار  ناقـساف  نارفاک و  ملاظ ، ریبعت  - » 2

.م رکفلاراد 1981  پاچ  ص 75 ، ج 12 ، نتم ، رد  هدشدای  هیآ  لیذ  ریبک ،» ریسفت  ، » يزار کن : دیاشخب .» یمن 
ءزج 19 و نایبلا ،» عمجم  ، » یسربط خیش  کن : زین  ص 315 . توریب ، رکفلاراد ، ثلاّثلا ، ءزجلا  میظعلا ،» نآرقلا  ریسفت  ، » ریثک نبا  - 3

.م  1955 نّیزلا ، توریب ، پاچ  ، 20
صص 227 و 228 ج 1 ، یبرع : نتم  ص 225 و  ج 1 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 4
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هّجوت ریز  ترابع  هب  .تسا  هتفر  یم  رامـش  هب  تایح  قیاقد  نیرتساسح  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  یگدـنز  رد  هثداح  نیا 
: دهد یم  ناشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناگدننک  بیقعت  ترفن  بضغ و  تّدش  هک  دینک 

زا سپ  رکبوـبا  دنس 4 :  (1) راـغلا .» باـب  یلإ  اوهتنا  یتح  بلطلا ، ّدـشأ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  شیرق  بلط  «و 
: دیوگ یم  دوب ، لوغشم  دیدج  نییآ  میلعت  هب  هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  یماّیا  رد  نمی و  زا  تعجارم 

یم دّمحم  نیا  دنتفگ : اهنآ  .دندمآ  نم  رادید  هب  يرتخبلاوبا  هعیبر و  نب  هبیش  لهجوبا ، طیعم ، یبا  نب  هبقع  متشگزاب ، هّکم  هب  نوچ  »
« .میداد یمن  وا  هب  یتلهم  اًلصا  دوب ، یمن  وت  مارتحا  رگا  .تسا  هداتسرف  مدرم  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  تسا و  ربمایپ  هک  درادنپ 

تامیلعت زا  نتـشادرب  تسد  هب  ربماـیپ  ندرک  راداو  يارب  بلاـطوبا  اـب  شیرق  نارـس  هرکاذـم  صوصخ  رد  يدـقاو  يریون و  دنس 5 :
یتقو .مینک  یم  اهر  تدوخ  يادـخ  اب  ار  وت  مه  ام  رادرب و  اـم  نایادـخ  زا  تسد  وت  دـنتفگ : شیرق  نارـس   » (2) دنسیون : یم  مالـسا 

: دنتفگ نایشیرق  دوخ و  هب  دنتساخرب و  دندش و  نیگمشخ  دندید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يرادیاپ 

رگید دـنتفگ : اهنآ  .دوب  طیعم » یبا  نب  هبقع  ، » دز ار  فرح  نیا  هک  یـسک  دـنیوگ  .ُداُری (3)  ْیََـشل ٌء  اذه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربْصا  َو 
« .میشکب مینک و  ریگلفاغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  تسین  نآ  زا  رتهب  زیچ  چیه  مییآ و  یمن  بلاطوبا  شیپ  زگره 

 ...« دندیسر راغ  رد  هب  نانآ  هک  نآ  ات  دندمآرب ، ادخ  ربمایپ  نتفای  یپ  رد  مامت  تیّدج  اب  شیرق  - » 1
ص یسراف و ج 1 ، ص 135 ، ج 1 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  دانتـسا  هب  يدقاو  و : ص 194 . ج 1 ، برالا ،» هیاهن  ، » يریون - 2

.یبرع ، 202
6 ص :» «. » تسا هدش  هتساوخ  امش  زا  راک  نیا  هک  دیشاب  ابیکش  شیوخ ، نادنوادخ  شتسرپ  رب  - » 3
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«. دّمحم لاتُغی  نأ  نم  ریخ  ام  ًادبأ و  هیلإ  دوعن  ال  اولاق : «و 

نب رضن  طیعم و  یبا  نب  هبقع  دنس 6 : .تسا (1)  هدرک  دای  طیعم » یبا  نب  هبقع   » زا قاحـسا  نبا  هتفگ  هب  روکذم ، هیآ  لیذ  رد  یبطرق 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ییاوسر  يارب  یهار  دـننک و  هرکاذـم  برثی  نایدوهی  اب  اـت  دـنتفای  ّتیرومأـم  شیرق  فرط  زا  ثراـحلا 

: دسیون یم  ص 43  ج 2 ، هوبّنلا ،» لئالد   » رد یقهیب  دنس 7 : .دنبایب (2) 

: دنک یم  تیاور  دوعسم  نب  هَّللادبع  زا  نومیم  نب  ورمع  »

يواگ ای  رتش  ءاشحا  هبمکش و  يرادقم  دندوب و  وا  درگ  شیرق  زا  یهورگ  دوب و  هدجـس  لاح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
: دنتفگ دوخ  نیب  نایشیرق  .دوب  هدنام  اجنآ  دندوب ، هتشک  هک 

اهیلع همطاف  .داد  ماجنا  ار  راک  نیا  طـیعم  یبا  نب  هبقع  .دراذـگب » ربماـیپ  تشپ  رب  درادرب و  ار  هبمکـش  نیا  تسا  رـضاح  یـسک  هچ  »
« .دومرف نیرفن  دوب ، هدرک  ار  راک  نیا  هک  یسک  هب  تشادرب و  ربمایپ  تشپ  زا  ار  تافاثک  نآ  دمآ و  مالسلا 

.تسا هدروآ  يراخب  ملسم و  زا  ار  نآ  یقهیب  هدش و  رکذ  لئالد »  » باتک هحفص 255  رد  مه  رگید  راب  کی  دنس  نیا 

: دنک یم  هراشا  یتّیمها  اب  رایسب  هعقاو  هب  دوخ  باتک  رد  یقهیب  دنس 8 :

: دیوگ ریبز  نب  هورع 

: تفگ وا  .دیوگب  میارب  دنداد ، ماجنا  ربمایپ  هب  تبسن  هّکم  ناکرشم  هک  ار  يراک  نیرت  تخس  ات  متساوخ  صاع  ورمع  نب  هَّللادبع  زا 

ص 151 ج 15 ، نآرقلا ،» ماکحأل  عماجلا  - » 1
نبا زا  لقن  هب  ص 211  ج 1 ، برالا ،» هیاهن  ، » يریون زین : .م و  یبلحلا 1936  پاچ  ص 22 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » قاحسا نبا  - 2
نب رـضن  شیرق ، ناکرـشم  : » ساّبع نبا  زا  ترابع  نیا  اـب  .یـسراف  همجرت  ص 38 ، ج 2 ، هّوبنلا ، لـئالد  یقهیب ، نینچمه : .ساـّبع و 

شیرق مدرم  زیمآ  نیهوت  ياه  فرح  عویش  بجوم  ارجام  نیا  .دنداتـسرف » هنیدم  هب  دوهی  ياملع  دزن  ار  طیعم  یبا  نب  هبقع  ثراح و 
.دیدرگ ربمایپ  هودنا  بجوم  یقهیب  هتفگ  هب  دیدرگ و 
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، ترـضح ِندرک  هفخ  دصق  هب  درک و  هقلح  شندرگ  رود  ار  وا  يادر  دـمآ و  طیعم  یبا  نب  هبقع  .درازگ  یم  زامن  هبعک  رانک  ربمایپ  »
: تفگ درک و  ادج  ادخ  لوسر  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  هبقع  ياه  هناش  دمآ و  شیپ  رکبوبا  .درشف  ار  نآ 

ناتراگدرورپ زا  یتازجعم  تایآ و  هک  نآ  لاح  تسا و  نم  راگدرورپ  يادخ  دـیوگ : یم  هک  نیا  مرج  هب  دیـشک  یم  ار  يدرم  ایآ  »
: هک تسا  رفاغ  هروس  هیآ 28  زا  یتمسق  رکبوبا ، هتفگ   (1) .تسا » هدروآ  امش  يارب 

زا ربمایپ  هک  يرجز  نیرتدیدش  یخیرات ، كرادـم  نیا  قبط  .ْمُکِّبَر (2)  ْنِم  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُکَءاج  ْدَـق  ُهَّللا َو  َیِّبَر  َلوُقَی  ْنَأ  اًلُجَر  َنُوُلتْقَت  َأ 
.تسا هدش  نآ  بکترم  طیعم ، یبا  نب  هبقع  هک  هدوب  یلمع  تسا ، هدید  هّکم  ناتسرپ  تب 

رخـسمت هب  ربماـیپ و  تّمذـم  رد  هک  يراعـشا  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تبـسن  هبقع  بـضغ  تّدـش  یتاذ و  ترفن  دنس 9 :
: دسیون یم  يدقاو  دانتسا  هب  یقهیب  .دیامن  یم  يرگ  هولج  تسا ، هدورس  ناشیا  ندیشک 

یتقو هک  دورـس  ربماـیپ  ءاـجه  رد  رعـش  تیب  ود  دوب ، هّکم  رد  هک  طـیعم  یبا  نب  هبقع  دومرف ، ترجه  هنیدـم  هب  ربماـیپ  هک  یماـگنه  »
ادـخ ربمایپ  اب  ار  دوخ  قیمع  ینمـشد  هک  یناـسک  ماـن  ندرمـش  رد  يریون  دنس 10 :  (3) .دوـمن » نیرفن  ار  هبقع  دینـش ، ار  نآ  ربماـیپ 

: دسیون یم  دنتخاس ، راکشآ 

هبقع بهلوبا و  لهجوبا ، دندوب ، رتولج  همه  زا  ادخ  لوسر  ینمشد  رد  هک  یناسک  »

حرش يرابلا ، حتف  : » زین نمؤم و  هروس  زا  هیآ 40  لیذ  ریسفّتلا ، باتک  يراخب ،» حیحص  : » کن زین  ص 41 . ج 2 ، هّوبّنلا ،» لئالد  - » 1
.رکفلاراد پاچ  ص 53 ، ج 8 ، يراخبلا ، حیحص 

يارب ناتراگدرورپ ، بناج  زا  وا  هک  نآ  لاح  تسا ؟ هَّللا  نم  راـگدرورپ  دـیوگ  یم  هک  نیا  مرج » هب  دیـشک ، یم  ار  يدرم  اـیآ  - » 2
ص 307 ج 15 ، نآرقلا ،» ماکحأل  عماجلا  ، » یبطرق کن : هیآ ، نیا  صوصخ  رد  28 ؛ رفاغ : .تسا » هدروآ  نشور  لیالد  امش 

ص 262 ج 2 ، هّوبّنلا ،» لئالد  - » 3
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دای  (2) هوعدلا .» روهظ  دنع  نیملسملل  يذألا  دیدش  ناک  : » ِفصو اب  ناونع » نب  هبقع   » زا ناخّروم  مومع   (1) .دندوب » طیعم  یبا  نبا 
هب ور  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  دوعسم  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دانـسا  اب  دادغب  رد  ناطق » لضف  نب  نیـسحلاوبا   » زا یقهیب  .دنا (3)  هدرک 

: هلمج زا  هک  درک ؛ نیرفن  شیرق  زا  نت  تفه  رب  دومن و  هبعک 

: تسا هدوب  نینچ  ربمایپ  ياعد  نتم  .دندوب (4)  هعیبر  نب  هبتع  طیعم و  یبا  نب  هبتع  هّیما ، لهجوبا ،

دنس 11:  (5) هدب »! ار  طیعم  یبا  رـسپ  هبقع  هعیبر و  نارـسپ  هبیـش  هبتع و  لهجوبا و  يازـس  ایادخ  هدب ! ار  شیرق  يازـس  اراگدرورپ ! »
ردـب و رد  ناناملـسم  هـب  هـلمح  یلــصا  ناـحاّرط  زا  طـیعم  یبا  نـب  هـبقع  هنیدـم ، هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  دّـمحم  ترجه  زا  سپ 

: هک تسا  هدروآ  قاحسا  نبا  زا  يریون  ار  عوضوم  نیا  .دوب  شیرق  ناگدننکزیهجت 

فلخ نب  هّیمأ  ّنإ   » (6) .دش » هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هیلع  هّکم  مدرم  اب  جورخ  هدامآ  طیعم  نب  هبقع  کیرحت  هب  فلخ  نب  هیما  »
(7) طیعم .» یبأ  نب  هبقع  هاتأف  .اًلیقث  ًامیسج  اًلیلج  ًاخیش  ناک  دوقعلا و  عمجأ  ناک 

ج هیاهّنلا ،» هیادبلا و   » ص 282 و ج 1 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  کن : زین  .یـسراف  همجرت  ص 191 ، ج 1 ، برالاهیاهن ،» - » 1
ص 47 ، 3

« .داد یم  رازآ  رایسب  ار  ناناملسم  طیعم  یبا  نب  هبقع  وا  مالسا ، هب  توعد  ندش  راکشآ  ماگنه  - » 2
ص 36 ج 5 ، مالعالا ،» ، » یلکرز ص 27 ؛ ج 2 ، خیراّتلا ،» یف  لماکلا  ، » ریثا نبا  ص 76 ؛ ج 2 ، فنألا ،» ضورلا  ، » یلیهس - 3

.تسا هدروآ  زین  يراخب  ار  ثیدح  نیا  ص 75 . ج 2 ، لئالد ،» - » 4
ص 255 هّوبنلا ،» لئالد  - » 5

ص 261 ج 2 ، قاحسا ، نبا  زا  لقن  هب  هیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  کن : زین  ص 23 . ج 2 ، برالاهیاهن ،» - » 6
 ...« دمآ وا  دزن  طیعم  یبا  نب  هبقع  سپ  دوب ، هدنام  هناخ  رد  دوب ، نزو  نیگنس  دنمونت و  يدرمریپ  هک  فلخ  نب  هیما  - » 7
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129 ص :

ناـسررازآ رگ و  هجنکـش  یگنج ، راـکتیانج  کـی  ناوـنع  هب  سمـش ،» دـبع  نب  هیما  نب  ورمع  یبا  نـب  طـیعم  یبا  نـب  هـبقع  ! » يرآ
- ردب هار  نیب  رد  ناناملـسم  تشادن ، ندش  حالـصا  يارب  يا  هزیگنا  چیه  هک  یلاح  رد  دوب و  ناگمه  ّصاخ  ترفن  دروم  ناناملـسم ،

همه نآ  يازـس  هب  نامورحم  تساوخ  هدیقع و  هب  ات  دندروآرد ؛ ياپ  زا  ار  وا  ربمایپ  تیاضر  اب  هیبظلا » قرع   » مان هب  یّلحم  رد  هنیدم ،
دایرف دیسر ، ارف  حلقألا » یبا  نبا  تباث  نب  مصاع   » طّسوت شمادعا  دعوم  یتقو  .دسرب (1)  هنتف  گنج و  ییاپرب  لتق و  ندناسررجز و 

: دز

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دیشک »؟ یم  ارم  ارچ  »

: تسا هدرک  تبث  نینچ  هبقع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  خساپ  يدقاو ،  (2) یهجو » یف  کقازبب  «. » کئارتفا كرفکب و  »

وا ربمایپ  ادخ و  هب  .یتسه  يدب  رایسب  درم  مناد ، یم  هک  اجنآ  ات  مسق  ادخ  هب  هبقع ! يا  .ادخ  لوسر  ادخ و  اب  تا  ینمشد  هطـساو  هب  »
هیبنل ًایذؤم  هباتکب  هلوسرب و  هَّللاب و  ًارفاک  ُتملع  ام  هَّللا  تنک و  لـجرلا  سئب   » (3) .يداد » یم  رازآ  ار  ادـخ  ربمایپ  .يرفاک  شباتک  و 

...«.

: تسا هدرک  تبث  نینچ  یبعشلا  زا  وا  ءاطع و  زا  لقن  هب  هملس  نب  دامح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک 

ّینیع نأ  تننظ  یّتح  اهعفر  اـمف  اـهزمغ ، یقنع و  یلع  هلجر  عضوف  ماـقملا ، فلخ  دـجاس  اـنأ  ءاـج و  یب ؟ اذـه  عنـص  اـم  نوردـت  «أ 
(4) دجاس .» انأ  یسأر و  یلع  هاقلأف  هاش  السب  يرخأ  ًهّرم  ءاج  و  نارْدتَتس ،

ص 298 ج 2 ، قاحسا ، نبا  زا  لقن  هب  هیوبّنلا » هریسلا  ، » ماشه نبا  زین : ص 977 ؛ ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  ، » يربط - 1
ص 441 یناّثلا ، دّلجم  هّیبلحلا ،» هریّسلا  ، » یبلح - 2

ص 84 ج 1 ، يزاغم ،» - » 3
ار نآ  داد و  راشف  داـهن و  مندرگ  رب  ار  شیاـپ  دـمآ و  نم  رـس  تشپ  مدوب ، هدجـس  رد  یتقو  درک ؟ هچ  نم  اـب  وا  دـیناد  یم  اـیآ  - » 4

هدجس رد  هک  ینامز  دروآ و  ار  يدنفسوگ  هبمکش  رابرگید  دنز و  یم  نوریب  هقدح  زا  منامـشچ  مدرک  نامگ  هک  نادنچ  تشادنرب ،
ص 473 یناّثلا ، دلجملا  هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ریثک نبا  کن : داد .» رارق  مرس  يور  ار  نآ  مدوب ،
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ینیرفآ گنج  هک  دوب  يراوخنوخ  راکتیانج و  ّتیموکحم  هکلب  دوبن ؛ ریـسا  کی  ّتیموکحم  دـش ، هتـشاد  اور  هبتع  رب  هک  یتازاـجم 
هب دـندوب و  فورعم  تلـصخ ، نیا  هب  ناریـسا  همه  هک  ارچ  دوبن ؛ یتسرپاتکی  اب  ینمـشد  یتسرپ و  تب  رد  بّصعت  وا  مرج  .دوب  هدرک 

.دندشن راچد  هبقع  تشونرس 

اهنآ .دراد  قرف  ناسنا  قوقح  ّتیونعم و  دوجو  هب  یگتـسبلد  بسانت  هب  نارود ، نآ  یعامتجا  تفاب  رد  عیاقو ، نیا  هب  سک  ره  خساپ 
هب لد  دننارورپ و  یم  لد  رد  ار  يونعم  لوصا  اب  ینمـشد  دننک ، یم  يدردـمه  مولظم ، ِمدرم  نمـشد  زورفا و  گنج  نیا  هبتُع : اب  هک 

، تنوشخ ياه  هزره  فلع  دنلئاق ، یجرا  یناسنا  یلاعت  يارب  اهنآ  شالت  ایبنا و  هار  هب  هک  یناسکرظنم  رد  اّما  .دـننازوس  یم  رامثتـسا 
حاسمت کشا  گرم ، هتفرگ  ساد  ناتـسد  خـیرات و  ناداّلج  نوخ  رب  دنـشیدنا و  یم  ناـکاپ  لد  يافـص  هب  دـنرادن ؛ بارعا  زا  یّلحم 

.دنزیر یمن 

« ثراحلا نب  رضن   » هراب رد 

زا لبق  دوب و  ردب  رد  شیرق  هلمح  نازورفا  شتآ  زا  .تشاد  یمرب  ماگ  هبقع  ریسم  نامه  رد  تشاد و  هنامیخژد  یتّیصخش  زین  رضن » »
هیلع و هللا  یلص  دّمحم  تمرح  ناگدننک  کته  زا  ًاتیاهن  هودّنلاراد و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رورت  نایرُجم  ناحاّرط و  زا  نآ ،

اهنآ یگدرب  همادا  هب  رـضاح  دـندرک و  یم  تفلاخم  وا  یفارـشا  ماظن  اب  هک  هّکم  مورحم  مدرم  ناگدـنهدرازآ  هرمز  رد  يو  .دوب  هلآ 
: دینک هّجوت  یخیرات  دنس  نیا  هب  .دوب  هدرک  داجیا  يزیمآ  قانتخا  ياضف  دش و  یم  بوسحم  دندوبن ،

: دیوگ یم  قاحسا  نبا 

هدمآ هریح  هب  اًلبق  وا  .دیزرو  یم  ینمـشد  وا  اب  داد و  یم  رازآ  تخـس  ار  ادـخ  لوسر  دوب و  شیرق  ياه  ناطیـش  زا  ثراح  نب  رـضن 
تسشن و یم  سلجم  رد  ادخ  لوسر  هک  هاگره  .دوب  هتخومآ  هدینـش و  ار  رایدنفـسا  متـسر و  ناریا و  ناهاشداپ  ياه  ناتـساد  دوب و 

رارق ادخ  مشخ  دروم  ناگتـشذگ ، رگید و  ماوقا  دـننام  تسا  نکمم  هک  تشاد  یم  رذـحرب  ار  اهنآ  دروآ و  یم  مدرم  دای  هب  ار  ادـخ 
: تفگ یم  تسشن و  یم  رضن  تساخ ، یمرب  نوچ  دنریگ ،
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: دنیوگ .تسا » رتهب  وا  بلاطم  زا  نم  ياه  ناتساد  دنگوس  ادخ  هب  نایشیرق  يا  »

! درک مهاوخ  لزان  تسا ، هداتسرف  ادخ  هک  هچنآ  ریظن  مه  نم  يدوز  هب  تفگ  یم  هک  تسا  یسک  نامه  ثراح  نب  رضن 

: دیوگ یم  ساّبع  نبا 

دوش یم  هدناوخ  وا  رب  تایآ ، نوچ  دیامرف : یم  هک  هیآ  نیا  ًاصوصخم  تسا و  هدـش  لزان  وا  هراب  رد  ملق  هروس  تایآ  زا  هیآ  تشه  »
اب ماگمه  شیرق و  یگدنیامن  هب  رضن »  » (1) .تسا » هدمآ  ظفل  نیا  اهنآ  رد  هک  یتایآ  همه  تسا و  نیتسخن  ياه  هروطسا  دنیوگ  یم 
زا يا  هّمش  زین  ریز  دنس  .دش (2)  هرکاذم  دراو  ترضح  نآ  ندرکاوسر  يارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هیلع  نایدوهی و  اب  هبقع ،

: دهد یم  ناشن  دّمحم  هب  تبسن  ار  رضن »  » ياه ینمشد 

هدیزرو ناوج  هلیبق ، ره  زا  هک  دنوش  یم  مّمصم  ناکم ، نیا  رد  نانمشد  .دهد  یم  حرـش  ار  هودّنلاراد  يارجام  شباتک  رد  دعـس  نبا 
دننک و هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  هبترم  کی  مه و  اب  یگمه  دنهدب و  وا  هب  هدنرب  يریشمش  دننک و  باختنا  ار  یکالاچ  و 

« .دنزیرب ار  وا  نوخ 

تعامج نیا  هشقن  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هناخ  هب  ناگدننک  هلمح  زا  میمصت و  نیا  ناگدننکدییأت  زا  یکی  ثراح  نب  رضن 
دوب تنوشخ  هنتف و  نیا  ناگدننکاپرب  زا  اهنت  هن  ردب ، يارجام  رد  رضن »  » .درک (3) ترجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دشن و  یلمع 

هب گنج و  نیا  رد  وا  .تسا (4)  هدوب  ردب  هب  هلمح  رد  ناکرشم  نوشق  ماعطا  راد  هدهع  هک  تسا  یناسک  زا  یخیرات  دانـسا  قبط  هک 
یسک برع ، مسر  هب  دوب و  ناکرشم  رادمچرپ  ناناملسم ، هب  هلمح  ماگنه 

ص 583، ج 2 ، نآ ، نهک  یـسراپ  همجرت  ص 44 و  ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ماشه نبا  ص 210 ؛ ج 1 ، برالا ،» هیاـهن  ، » يریون - 1
.ربمایپ تریس 

ص 220 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ماشه نبا  - 2
.م رداص 1960  راد  توریب ، پاچ  225 و 228 ، صص 227 - ج 1 ، یبرع : نتم  ص 224 . ج 1 ، یسراف : نتم  يربکلا ،» تاقبّطلا  - » 3

.تسا هدرک  تبث  ص 125  ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا   » رد قاحسا  نبا  ار  دنس  نیمه 
ص 321 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ماشه نبا  ص 95 و  ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 4
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رکـشل ضیرحت  کیرحت و  هب  رداق  هدوب ، اراد  عمق  علق و  رد  ار  تعاجـش  ترفن و  رثکاّدح  هک  دشاب  مهم  نیا  راد  هدهع  تسناوت  یم 
: دسیون یم  ًاحیرص  ماشه  نبا  .دشاب 

يدوباـن يارب  شیرق  نارـس  زا  یکی  وا  هـک  نـیا  رد   (1) ثراحلا .» نب  رـضنلا  دـعب  ردـبب  نیکرـشملا  ءاول  بحاص  زیزع  وبأ  ناـک  «و 
ود اب  وگتفگ  لالخ  رد  ربمایپ  هک  دوش  یم  دافتسم  قاحسا  نبا  حیرصت  هب  انب  یخیرات و  دنس  زا  .تسین  یّکش  تسا ، هدوب  ناناملـسم 

: دیسرپ ردب ، ياه  یکیدزن  رد  نایشیرق  تکرح  نیعلّطم  زا  نت 

: الاق شیرق »؟ فارشأ  نم  مهیف  نمف  »

: لاقف سانلا  یلع  هَّللا  لوسر  لبقأف  ثراحلا .»...  نب  رضنلا  هعیبر و  نب  هبتع  »

ياهدربن هعقاو  رد  يریگتسد  زا  سپ  رضن » ، » یخیرات هاگرظن  زا  ًاّنئمطم  همه و  نیا  اب   (2) اهدبک .» ذالفأ  مکیلإ  تقلأ  دق  هّکم  هذه  »
ریـسم رد  ارـسا و  هرمز  رد  نتفرگرارق  تراسا و  زا  دـعب  ایآ  یلو  تسا ؛ هدـمآرد  ياپ  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  طّسوت  ًارهاـظ  نت ، هب  نت 

یخیرات كرادم  ًاقیقد  تسا ، هتفرگ  تروص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  روتـسد  هب  لتق ، نیا  ایآ  هدش و  مادـعا  هنیدـم  هب  تشگزاب 
.دشاب وگخساپ  دناوت  یمن 

: دینک لّمأت 

: تسا هتشون  ًاحیرص  هدوب ، يزاغم  نتم  نیرت  حیحص  هک  دوخ  يزاغم  هلاسر  ریرحت  رد  هبقع  نب  یسوم  - 1

(3) .دنتشکن » ار  طیعم  یبا  نب  هبقع  زج  هب  سکچیه  دنداتفا ، ناناملسم  تسد  هب  ردب  هوزغ  رد  هک  یناریسا  زا  »

ص 300 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
هریـسلا : » کـن تسا ؛ هدرک  هناور  امـش  يوس  هب  ار  دوخ  ياـه  هشوگرگج  هکم ، نونکا  دوـمرف : درک و  مدرم  هب  ور  ادـخ  ربماـیپ  - » 2

ص 269 ج 2 ، هیوبّنلا ،»
ص 285 ج 2 ، هوبّنلا ،» لئالد  ، » یقهیب - 3
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: هدروآ شباتک  رد  ریثک  نبا 

ریغ ینعی :  ) هریغ ًاریسأ  يراسألا  نم  لتقی  مل  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنأ  معز  هیزاغم و  یف  هبقُع  نب  یـسوم  لاق  »
: دنک یم  لقن  قاحسا  نبا  زا  ماشه  نبا  - 2 (1) هبقع )

ياج رد  (2) و  نورکذی » امیف  ءاْرفَّصلاب  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  دنع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هلتق  ثراحلا ...  نب  رضن  »
لهأ نم  ملعلا  لهأ  ُضعب  ینربخأ  امک   » هب دنتـسم  ار  قاحـسا  نبا  لوق  دـنک ، یم  دای  رما  نیا  زا  رگید  راـب  یتقو  شباـتک  زا  يرگید 
دنـس هن  هدرک و  دنتـسم  نورکذـی » اـمیف  ینربـخأ  اـمک   » ریبـعت هب  ار  دوخ  هتفگ  قاحـسا  نبا  دنـس ، ود  نیا  رد  .دـیامن (3)  یم  هّکم »

ار قّقحم  دناوت  یمن  ًاتیاهن  تسا و  هدنهوژپ  ره  لّمأت  ثعاب  نیا ، تسا و  هدوب  یخیرات  تایاور  لقن  رد  وا  قیقد  هویـش  هک  یـصّخشم 
.دنک عناق 

: دسیون یم  يزاغم »  » رد يدقاو  .دزادنا  یم  یخیرات  ّکش  هب  رتشیب  ار  ام  لتق ، نیا  يارجا  ِییایفارغج  ناکم  رد  رتشیب  لّمأت  - 3

: تفگ درک و ] هراشا  رضن  هب   ] دادقم .دندروآ  ترضح  نآ  شیپ  ار  ناریسا  دیسر ، لیثا  لحم  هب  دمآ و  نوریب  ردب  زا  ربمایپ  نوچ 

: دومرف ربمایپ  .تسا » نم  ریسا  نیا  »

: تفگ ربمایپ ] درک ، یچیپرس  روتسد  نیا  زا  دادقم  نوچ   ] هاگنآ نزب »! ار  شندرگ  »

!« نادرگ زاین  یب  تدوخ  لضف  هب  ار  دادقم  ایادخ  »

.تشک ریشمش  اب  لیثا  رد  ار  رضن  بلاط  یبا  نب  یلع  هک ] دوب  اجنیا  ]

.م  1976 توریب ، پاچ  ص 473 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
هقطنم رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ار  ثراح  نب  رْـصن  دـنا ، هدروآ  هک  نانچ  - » 2

ص 367 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن دیناسر ؛» لتق  هب  ءارفص 
ص 298 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 3
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.تسا هدش  هتشک  لیثا  رد  هاگنآ  هدوب و  دادقم  ریسا  ًالّوا  رضن »  » هک میرب  یم  یپ  مینک  هیزجت  ار  یخیرات  دنس  نیا  رگا 

: تسا ینتفگ  لیثا »  » صوصخ رد 

یتقو سپ  .دراد  رارق  هیبظلا » قرع   » زا لـبق  ییاـیفارغج ، رظن  زا  ینعی  .تسا (1)  ءارفّـصلا  ردب و  نایم  ییاج  لثألا »  » ِریغـصت لیثألا » »
.دنا هتـشک  ار  طیعم  یبا  نب  هبقع  اجنآ  رد  هدیـسر و  هیبظلا  قرع  هب  زور  دنچ  زا  سپ  درک ، كرت  هنیدـم  فرط  هب  ار  لحم  نآ  ربمایپ 

»؟ موش هتشک  دیاب  نم  ناریسا  همه  نایم  زا  و  : » دیوگ یم  شنتشک  هب  ضارتعا  رد  هبقع  ارچ 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  وا  هتفگ  هبیتق  نبا  و 

نم لتقأ  یل  ام  شیرق  رـشعم  ای  : » ساـّبع نبا  تیاور  رد  .مکنم (2) و  دـحاو  انأ  يا و  مکنیب ؛»؟...  نم  لتقأ  یل  ام  شیرق ، رـشعم  ای  »
ای دز و  یمن  ار  فرح  نیا  هبقع  دوب ، هدش  هتشک  يریسا  ناونع  هب  رضن  رگا  هک  دنک  یم  تباث  ام  يارب  دانـسا  نیا   (3) ًاربص »؟ مکنیب 

یکردم نینچ  یلو  .دنتسه  مادعا  هب  موکحم  يریـسا - زا  سپرـضن  هلمج  زا  شیرق و  فارـشا  همه  هک  دنداد  یم  ار  وا  باوج  لقاال 
.میرادن خیرات  رد 

: تسا ینتفگ 

.میسر یم  نآ  هب  ءارفص  ِندراذگ  رس  تشپ  زا  سپ  هک  هنیدم  ات  ردب  هلصاف  رد  تسا (4) و  ءاحور  يداو  رد  هیبظلا » قرع  »

هدرک یچیپرس  وا  هداد و  دادقم  هب  ار  رضن  لتق  روتسد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  تفریذپ  ار  يدقاو  دنـس  ناوت  یم  هنوگچ  - 4
دوسـألا نب  دادـقم   » زا ناسانـش  مالـسا  ًاـتیاهن  ناـخّروم و  ناثّدـحم و  همه  اریز  دـنک ؛ یم  تیوـقت  ار  اـم  ياهدـیدرت  رما  نیا  تسا ؟

یتبثم تخانش  يدنکلا »

ص 1120 ءزج 4 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمس - 1
ص ج 2 ، هّیبلحلا ،» هریّسلا  : » کن میامش ؛ زا  یکی  زین  نم  هک  نآ  لاح  موش ، هتشک  نم  اهنت  امـش ، نایم  زا  ارچ  شیرق ! هورگ  يا  - » 2

442
.نامه - 3

ص 1259 ءزج 4 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمس - 4
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یـسک دادقم ، .دندوب  نیقباسلا ) نم  مالـسإلا  میدق   ) مالـسا هب  ناگدنورگ  نیتسخن  هک  دنناد  یم  يرفن  تفه  زا  یکی  ار  وا  دـنراد و 
.تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  نامیا  صالخا و  همه  نآ  هنیدم ، زا  جورخ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تروشم  ماگنه  هک  تسا 

ار تجاجل  دنک و  یچیپرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  زا  شریـسا ، رطاخ  هب  هرابکی  هب  یـسک  نینچ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
: دیوگب ربمایپ  هک  دناسر  اجنآ  هب  راک  نیا  رد 

!« نادرگ زاین  یب  تدوخ  لضف  هب  ار  دادقم  ایادخ ! »

ای رتخد  دهد  یم  ناشن  هک  میراد  یـسرتسد  ییاه  هتفگ  هب  رگید  ییوس  زا  - 5 (1) ددرگ ؟ مهم  نیا  راد  هدـهع  بلاط  یبا  نب  یلع  و 
دّمحم هب  باطخ  يراعشا  هحیدم ، یثارم و  رد  برع  جیار  ّتنس  هب  رضن ، ندمآرد  ياپ  زا  ندینش  زا  سپ  ثراحلا » نب  رضن   » رهاوخ

باتک رد  يریون   (2) دیشخبن ؟ ار  وا  ارچ  هک  هتشگ  ّرثأتم  فّسأتم و  نآ ، ندینش  زا  سپ  ربمایپ  هک  تسا  هدورـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دیدرت ياج   (3) اهابأ » تلتق  ام  اهرعش  تعمس  ُتنک  ول  : » تسا هدرک  تبث  نینچ  هدشدای  ِراعـشا  ندینـش  زا  سپ  ار  ربمایپ  هتفگ  دوخ 

هب دنتسم  ار  دنس  دوخ ، باتک  رد  ریثک  نبا  دشاب و  يو  نآ  زا  هدش ، هداد  تبسن  قاحسا  نبا  هب  هک  نایرج  نیا  یلـصا  دنـس  هک  تسا 
: تسا هتسناد  ماشه  نبا 

(4) ثراحلا .»...  تنب  هلیَُتق  تلاقف  ماشه : نبا  لاق  »

، ثلاّثلا ءزج  هباحّصلا ،» زییمت  یف  هباصإلا  ، » ینالقسع رجح  نبا  تسا : هدش  ذخا  عبانم  نیا  زا  میدروآ ، دادقم  صوصخ  رد  هچنآ  - 1
، انبلا میهاربادّمحم  حیحصت  ص 251 ، سماخلا ، دـّلجملا  هباغلا ،» دـسا  ، » ریثا نبا  .م  رصم 1939  دّمحم ، یفطـصم  پاچ  ص 433 ،

دابآردیح .ق  .ه  پاچ 1327  ص 285 ، ج 10 ، بیذهّتلا ،» بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  کن : دادقم  بقانم  هرابرد  .بعـشلا  هرهاق ،
.م  1968 توریب ، رداص ، راد  تسفا ، پاچ  نکد ،

هریّـسلا ، » یبلح نیّدلا  ناهرب  نب  ّیلع  هرهاق 1936 م ؛ پاچ  اقّسلا ، یفطـصم  حیحـصت  ساسا  رب  ص 44 ، ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریـسلا  - » 2
.یطویس لوّزنلا ،» بابسا   » دانتسا هب  ص 441  یناّثلا ، دّلجملا  هّیبلحلا ،»

، هرهاق بتکلاراد  صص 47 و 48 ، رشع ، عباّسلا  ءزجلا  برالا ،» هیاهن  «. » متشک یمن  ار  شردپ  مدوب ، هدینش  ار  نز  نآ  رعـش  رگا  - » 3
.م  1955

ص 474 یناّثلا ، دّلجملا  هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 4

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 730 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_135_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_135_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_135_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_135_4
http://www.ghaemiyeh.com


136 ص :

نبا هن  تسا و  هداد  تبـسن  ماـشه  نبا  هب  ار  روبزم  دنـس  هک  تسا  هتـشاد  یـسرتسد  يا  هریـس  باـتک  هب  وا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  و 
.قاحسا

هدرک هراشا  ماشه  نبا  قاحـسا و  نبا  نیب  نآ  دّدرت  خـُسن و  فالتخا  هب  باتک ، یقرواـپ  رد  هّیوبنلا » هریّـسلا   » ِنتم ِفورعم  ناحّحـصم 
هدـمآ ماشه » نبا  لاق   » ِترابع تسا ، هدـش  پاچ  حیحـصت و  لاس 1862 م  رد  هک  ناـملآ ) نکنیتوگ   ) نجنتوج هخـسن  رد  .دنا (1) 

هدمآ و 1914 م )  ) .ق .ه  لاس 1332  هب  نآ  هیشاح  رد  ماشه  نبا  هریـس  هک  فنألا » ضوّرلا   » باتک عوبطم  هخـسن  رد  نینچمه  .تسا 
«. قاحسا نبا   » هن هدمآ و  ماشه » نبا  لاق   » ترابع تسا ، هدیسر  پاچ  هب  رصم  هیلامجلا  هعبطم  رد 

 ...« ملعا هَّللا  لاقیف و  : » دسیون یم  هدشدای  تایبا  رکذ  زا  سپ  هک  تسا  ماشه  نبا  هتفگ  دراد ، یماو  لّمأت  هب  ار  ام  هک  رگید  هتکن  و 

تسین مولعم  هک  نآ  هصاخ  دهد ؛ یم  ناشن  ار  هدنـسیون  نانیمطا  مدع  دیدرت و  ثیدح ، هریـس و  نابتاک  مسر  هب  ملعا » هَّللاو   » ِترابع
؟ تسا هدوب  وا  رتخد  یلیهس ، هتفگ  هب  ای  ثراحلا » نب  رضن   » رهاوخ هلیتق ،» »

نآ یناملـسم  حور  اب  هن  دراد و  تقباطم  رـضن  یگدـنز  خـیرات  اب  هن  هک  دراد  دوجو  ینیماـضم  روکذـم ، تاـیبا  رد  هک  نآ  رتمهم  و 
اب درف  نیا  ياه  تفلاخم  صوصخ  رد  هچنآ  اب  هک  هدـش  هدوتـس  میرک » راوگرزب و  ینامرهق   » فصو اب  رـضن  راعـشا ، نیا  رد  .نارود 

.تسا داضت  رد  هدمآ ، یخیرات  دانسا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

، يدازآ يارب  رتکیدزن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هب  دـندش ، هتـشک  هک  یناسک  همه  نایم  زا  ار  رـضن  راعـشا ، نیا  رد  هک  نآ  مود 
دوهـشم نآ  سکع  عقاو و  فالخ  میراد ، ردـب  ناگدـننک  تکرـش  زا  ام  هک  یتخانـش  هب  هّجوت  اب  رما  نیا  .تسا  هدـناوخ  رت  هتـسیاش 

.تسا

هب نیا  و  دیدیرب ؟ ار  دنویپ  ماحرا و  ارچ  هک  دنک  یم  راجزنا  زاربا  دنتـشک ، ار  رـضن »  » هک یناسک  زا  ًادیدش  روبزم  رعاش  هک  نآ  موس 
نب ّیلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ِّتیموکحم  تحارص ،

رصم و هّیریمألا  سرادم  ناسّردم  یبلش  ظیفحلادبع  يرایبالا ، میهاربا  .رصم  هاگشناد  تاّیبدا  هدکـشناد  سّردم  اقّـسلا ، یفطـصم  - 1
.هریس ناحّحصم 
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ّرثأت راهظا  هیرگ و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اهزارف  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  فصو ، نیا  اب  .تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 
؟ دنک راداو 

: هک تسا  هدروآ  ار  ریبز  نخس  شباتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

تادنتـسُم اـب  ناوت  یم  رتهب  ار  يریگ  هجیتـن  نیا  ًارهاـظ   (1) هعونـصم .» اّهنإ  لوقی  تاـیبألا و  هذـه  زمغی  ملعلا  لـهأ  ضعب  تعمـس  »
.تفریذپ یخیرات 

ردب ریسم  یخیرات  يایفارغج  ت :

هراشا

عبانم اریز  دنرادن ؛ میقتـسم  يدروخرب  ردب  هقطنم  ییایفارغج  عضاوم  اب  ردب ، هعقاو  هب  طوبرم  یخیرات  دانـسا  تخانـش  رد  ناگنهوژپ 
نیا .تسین  یخیرات  لـّمأت  دـیکأت و  دروم  اـهنآ  ییاـیفارغج  ّتیّمها  ییوگ  هک  دـنا  هدرک  داـی  يوحن  هب  اـه  ّتیعقوم  نآ  زا  یخیراـت ،
یم ناشن  یبوخ  هب  دزاس و  یم  هاگآ  میربخ ، یب  نآ  ياهزور  اه و  تعاس  زا  هنافّـسأتم  هک  یعیاقو  رّخأت  مّدـقت و  رب  ار  اـم  تخاـنش ،

هب ردـب ، هعقاو  زا  هک  نایوار  مومع  ِسکع  رب  .دوش  یم  رجنم  یگرزب  هثداـح  عوقو  هب  ثداوح ، يرـس  کـی  یلاوت  هنوگچ  هک  دـهد 
ریـسم رد  هک  ار  یثداوح  عوقو  ات  دنک  یم  کمک  ام  هب  میا ، هتفرگ  شیپ  رد  ام  هک  يا  هویـش  دنا ، هتخادنا  رظن  ردـب  ات  تکرح  ریـسم 

.مینک يریگیپ  تسا ، هداد  خر  ردب  ات  هّکم  ای  ردب و  ات  هنیدم 

دروم یخیرات  لماوع  للع و  هلسلس  اب  ناوت  یمن  ار  یبهذم  ثداوح  دننک  یم  رکف  هک  یناسک  يارب  شهوژپ  رد  یشور  نینچ  ذاّختا 
ییوس هب  ار  اـهنآ  یظاـحل  هب  دروآ و  شیپ  یلاؤس  تمـالع  دـنا ، هدرک  یّقلت  هثداـح  عوقو  هزیگنا  ار  هجیتن  ًاـبلاغ  داد و  رارق  یـسررب 

دنبایب و ثداوح  نآ  عوقو  هلابند  ار  هجیتن  دنریگ و  یپ  ار  ثداوح  عوقو  تکرح ، هزیگنا  زا  ییایفارغج ، عضاوم  تخانـش  اب  ات  دناشک 
.تکرح هزیگنا  هن 

، هدـشدای ییایفارغج  عضاوم  جارختـسا  زا  سپ  داد و  رارق  دوخ  قیقحت  يانبم  ار  يزاغم  هریـس و  یخیرات  عبانم  تسیاـب  ظاـحل  نیدـب 
نوتم رد  ار  اهنآ  یخیرات ، عیاقو  حرش  نمض 

ص 378 هباصإلا ،» «. » دنناد یم  یلعج  فیعض و  ار  تایبا  نیا  ملع ، لها  هک  ما  هدینش  - » 1
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.درک لابند  ییایفارغج  ياه  هشقن  تادهاشم و  اب  تقباطم  رد  اه و  همانرفس  ییایفارغج ،

قابطنا زا  سپ  هداد ، رارق  قیقحت  كالم  ار  يزاغم  هریـس و  ّقثوم  باتک  کـی  هک  نآ  یکی  .دراد  دوجو  یـسررب  هویـش  ود  اـجنیا  رد 
نیا .میروآ  دای  نآ  هیـشاح  شماـه و  رد  اـی  تسخن و  عبنم  نآ  لـیذ  ار  نآ  مییاـمن و  هعجارم  يرگید  ّقثوم  عبنم  هب  اـیفارغج ، اـب  نآ 

باتک رد  .دنایامن  یمن  ار  یلاوت  یلو  دیازفا ؛ یم  ار  تاظوفحم  .دنک  یمن  ناگدنهوژپ  هب  عیاقو ، ّتیهام  تخانش  رد  یکمک  قیقحت 
.تسا ردب  ریسم  زا  ییایفارغج  شرازگ  کی  میظنت  رد  یخیرات  فلتخم  تادنتسم  قیفلت  نآ ، میدیزگرب و  ار  رت  لکـشم  هار  رـضاح ،

نبا هریّسلا » ، » يدقاو يزاغم »  » هدودحم رد  دیاب  ریـسم ، یگنوگچ  هئارا  رد  قیفلت  نیرتهب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  شهوژپ ، زا  سپ 
.ددرگ میظنت  دعس ، نبا  ِتاقبّطلا »  » قاحسا و

تاعوضوم اب  طابترا  رد  ایفارغج و  هب  طوبرم  هچنآ  میدرک و  دای  هتـشذگ  تاحفـص  رد  تسا ، خـیرات  هب  طوبرم  هچنآ  میظنت  نیا  رد 
: مینک یم  رکذ  تسا ، یخیرات 

هب بونج  زا  ناتسرپ  تب  ریسم  مود  یبرغ و  بونج  هب  لامش  زا  ناناملسم  ریـسم  تسخن  میتسه : وربور  ریـسم  ود  اب  ام  يداو  نیا  رد  »
« .لامش

ناناملسم ریسم  ت : / 1

: دسیون یم  هنیدم  زا  جورخ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هاگلزنم  نیتسخن  هراب  رد  يدقاو 

تویب یه  عیقبلاـب و  لزن  ّمث  راـنید ، ینب  ْبقَن (1)  یلإ  یهتنا  یتـح  هعم ، نمب  مّلـسو - هلآو ]  ] هـیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  جرخ  «و 
رد ایقـس  هرابرد  .دناوخ  یم  هنیدملا » تویب  هب  لصّتم   » ار ایقـس  یلو  دناد ؛ یم  هنیدـم  رد  يدـقاو  ار  رانید  ینب  بقن  عقب   (2) ایقُّسلا .»

.میا هداد  ناشن  ار  نآ  یلعف  ّتیعقوم  میا و  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  مجنپ  لصف  لّوا ، باتک 

« .دشاب هدمآ  دوجو  هب  هوک  کی  فاکش  نایم  زا  هک  تسا  يریسم  ای  یناتسهوک  هار  يانعم  هب  تغل  رد  بقَن ، - » 1
هک عیقب  رد  سپس  دندیسر و  رانید  ینب  بقن  هب  ات  دنتفر  دندش و  جراخ  هنیدم  زا  شناهار  مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 2

ص 21 ج 1 ، یبرع : نتم  .یسراف و  ص 16 ، ج 1 ، يزاغم ،» « ؛ دندمآ دورف  تسا ، ایقس  لزانم  زا 
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برـضف : » یبرع نتم   (1) .دید » ناس  ار  هاپـس  تخاس و  هاگرکـشل  دـمآ و  دورف  هاگلزنم  نیا  رد  دّـمحم  : » دـنک یم  حیرـصت  يدـقاو 
«. هلتاقملا ضرع  كانه و  هرکسع 

هدروآ ور  صاّقو  یبا  نب  دعس  هتفگ  هب  يدعب  ياهرطس  رد  اهنت  تسا ؛ هدینش  یسک  هچ  زا  ار  هتفگ  نیا  هک  دزاس  یمن  مولعم  يدقاو 
: دنک یم  لقن  شردپ  زا  دعس » نب  رماع   » زا شردپ  زا  لیعامسا » نب  رکبوبا   » هک وحن  نیدب  تسا ؛

رمعوـبا و ار  ثیدـح  نیا   (2) مّلـسو .»... - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  انـضَْرعَی  نأ  لـبق  صاـّقو  یبأ  نب  ریَمُع  یخأ  ُتیأر  »
ناس ار  ام  ربماـیپ  هک  نیا  زا  لـبق  : » مینک اـنعم  هنوگنیا  ار  انـضرعی » نأ  لـبق   » هلمج رگا  .دنا (3)  هدرک  جارختـسا  یـسوموبا  میعنوبا و 
لبق  » هک یلاح  رد  دنک ؛ رذگ  اهورین  ربارب  زا  تسا  هتساوخ  نارادرس  هویش  هب  ایقـس  تویب  رد  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  دنیبب »
نیا نوچ  دسر  یم  رظن  هب  .دهد  یم  ناشن  شنارای  اب  ار  ترـضح  نآ  رادید  اهنت  درادن و  رب  رد  ار  یماظن » ناس   » موهفم انـضرعی » نأ 

، تاحوتف رد  برع  ياه  یشکرکشل  هدنامرف  ناونع  هب  هدوب و  برع  نایوج  گنج  زا  یکی  دوخ  هک  هدرب  راک  هب  يدرف  ار  حالطـصا 
هب ناـس  رگا  اریز  درادـن ؛ تقباـطم  ّتیعقاو  اـب  تشادرب  نیا  تسا و  هدرک  ادـیپ  یماـظن  يراـب  موهفم و  تسا ، هتـشاد  ازـس  هب  یـشقن 
دـش نئمطم  دیاب  دشاب ، رظن  ّدـم  هدـش ، یم  هدافا  یماظن  ینعم  نآ  زا  نیتسخن  ياه  گنج  رد  هک  بارعا  موسرم  لومعم و  ِحالطـصا 

ربمایپ هب  ردب  رد  ًاحیرـص  ذاعم  نب  دعـس  ارچ  سپ  دنا ؛ هدش  جراخ  ندـیگنج  همـصاخم و  يارب  هک  دنتـسناد  یم  شنارای  ربمایپ و  هک 
: دوب هتفگ 

(4) .دندنام » یمن  هنیدم  رد  ًامتح  ینک ، یم  دروخرب  نمشد  اب  وت  هک  دنتشادنپ  یم  یندم  راصنا  رگا  »

ص 21 یبرع ج 1 ، یسراف و  ص 16  ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
 ...« مدید ار  صاقو  یبا  نب  ریمع  مردارب  دوش ، ور  هبور  ام  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  - » 2

ج 4 هباغلا ،» دسا  ، » ریثا نبا  - 3
ص 37 ج 1 ، يزاغم ، يدقاو ، - 4
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140 ص :

: ناسیک نب  حلاص  هتفگ  هب  رگید  يوس  زا 

اب انـضرعی »  » هملک ردـب ، ثداوح  دـنور  هب  هّجوت  اـب  لـیلد و  نیا  هب   (1) .دنتـشادن » هارمه  يریـشمش  دندش ، ردـب  مزاع  یتقو  ربمایپ  »
.دشاب هتشاد  تقباطم  یخیرات  تادنتسم  اب  دناوت  یمن  یعفادت - هچ  یمجاهت و  هچ  یگنج - موهفم 

نیا اریز  درادن ؛ ایقس  رد  فّقوت  اب  یتافانم  نیا  تسا (2) و  هدرمشرب  قیقعلا » یلع  ّمث  هنیدملا  ْبقَن   » هب هنیدم  زا  ار  ریسم  قاحـسا  نبا 
«: تسا هدومیپ  ار  قیقع  هّرد  دمآ و  نوریب  ایقس  تویب  زا   » ربمایپ هک  دراد  لوبق  يدقاو  دراد و  رارق  قیقع  هقطنم  ترواجم  رد  لزنم 

هّرد دادتما  رد  تسا : ینتفگ   (3) قیقعلا .» نطب  کلس  یتح  ایقُّسلا  تویب  نم  مّلـسو )- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر   ) جرخ «و 
رد تسا ؛ هدرب  راک  هب  ار  هفیلُحلا » يذ  یلع  ّمث  قیقعلا  یلع  ّمث   » ِریبعت ذـخأم ، نامه  رد  قاحـسا  نبا  دراد و  ياـج  هفیلحلا  يذ  قیقع ،

.دناد یم  دوخ  دوصقم  يارب  یفاک  ار  قیقع  عیسو  هقطنم  مان  نامه  دنک و  یمن  هراشا  هفیلحلا  يذ  رد  فّقوت  هب  يدقاو  هک  یلاح 

یبرغ هّرح  بناج  زا  قیقع  هقطنم  هب  اه  یندـم  نتفر  ریـسم  هک  تسا  راـّجنلا » نب  راـنید  ینب  بقن   » ناـمه هنیدـملا » بقن  ، » نمـض رد 
شزیر رثا  رب  هتـشذگ  نرق  کی  ات  ریـسم  نیا  .دننک  روبع  يدـنلب  ود  نایم  يا  هدـیرب  هار  زا  تسیاب  یم  هک  تسا ؛ هربولا  ینعی  هنیدـم 

نیا دوخ  یـصخش  هنیزه  هب  دـنه  یلاها  زا  يدرف  .ق  .ه  لاس 1297  رد  هک  نیا  ات  دوب ؛ هدـش  دودـسم  هبورخم و  تخـس ، ياه  گنس 
ار ماوعلا » نب  ریبز  نب  هورع   » هاچ ریسم ، نیا  رد  نونکا  .دومن  دّدرت  لباق  حّطسم و  دوب ، هتفرگ  مان  نیقیقزلا »  » نامز نآ  رد  هک  ار  ریسم 

جردملا ای  قیقز و  ّدح  رخآ  ترواجم و  رد  یبن » رضخ  هّبق   » هب روهشم  ِيا  هرانمود  دجسم  مینک و  یم  هدهاشم  دوخ  پچ  تمـس  رد 
.تسا هتشاد  رارق 

ص 77 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ص 264 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2
ص 19 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 3
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141 ص :

هتـشاد ترهـش  نیلاسغلا » دجـسم   » هب خـیرات  رد  هک  رانید  ینب  دجـسم  يانب  اب  رانید  ینب  بقن  یخیرات ، ییایفارغج و  ّتیعقوم  نیا  اـب 
دجاسم هرمز  زا  ار  نآ  شباـتک ، هحفـص 40  رد  جحلا » قرط  نکاما  کسانملا و   » بحاص .تسا  هدـش  یم  مولعم  صّخـشم و  تسا ،

.دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  .ق ) .ه   817 / 729  ) يدابآزوریف يدوهمس و  هتسناد و  هنیدم 

.دشاب یم  هّکم  هنیدـم - یلعف  هتلافـسآ  هداج  هدودـحم  رد  ًاقیقد  هفیلحلا - يذ  ات  ایقـس  زا  ردـب - يوس  هب  ربمایپ  ریـسم  ساسا ، نیا  رب 
حیرصت دروم  ار  نآ  شباتک  رد  يدقاو  هک  میسر  یم  رهزا » نبا  ياحطب   » هب مینک ، یم  تکرح  بونج  تمس  هب  هقطنم  نیا  رد  یتقو 

: دسیون یم  هداد ، رارق 

« .دمآ دورف  یتخرد  هیاس  ریز  دیسر و  رهزا  نبا  ياحطب  هب  ربمایپ  »

هیف یّلـصف  ًادجـسم ، اـهتحت  ینبف  كاـنه ، هراـجح  یلإ  رکبوبأ  ماـقف  كاـنه ، هرجـش  تحت  لزنف  رهْزأ ، نبا  ءاـحَْطب  یلع  جرخ  یتح  »
رد هک  هقطنم  نیا  زا  دوخ  باتک  رد  قاحـسا  نبا   (1) كانه .» وهف  نینثإلا  موی  حبصأ  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر 

حیحص قاحسا ، نبا  تیاور  لیذ  ماشه  نبا  یلو  تسا (2) ؛ هدرک  دای  شیجلا » تالوا   » ناونع هب  هدوب ، هفیلحلا  يذ  هقطنم  ترواـجم 
.تسا هتسناد  شیجلا » تاذ   » ار نآ 

: يدوهمس حیرصت  هب  انب  احطب 

(3) رهزا .» نبا  ءاحطب  اهلعل  قیقعلا و  یف  نیلبجلا  نیب  نم  یه  عفدت  نیلصلصلا و  نم  ربد  ام  یماشلا و  مظع  فرط  اهیف  عفدی  »

، نآ ریز  هب  زاجح ، بناج  رد  تساخرب و  رکبوبا  .دـمآ  دورف  یتخرد  هیاس  ریز  هب  اـج  نآ  رد  تفر و  رهزا  نبا  ياـحطب  يوس  هب  - » 1
«. دوب اج  نآ  زونه  ناشیا  دیسر ، ارف  هبنـشود  زور  نوچ  درازگزامن و  اج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  درک و  اپرب  دجـسم 

ص 26 ج 1 ، یلصا ، نتم  ص 19 . ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو
ص 264 ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

هچ و  درذـگ ، یم  قیقع  يداو  هوک  ود  نایم  زا  احطب ، دوخ  دوش و  یم  لصتم  نآ  هب  نیلـصلص  هیحان  تشپ  ماـش و  هگنت  هراـنک  - » 3
ص 1148 افولا ،» ءافو  «. » دشاب رهزا  نبا  ياحطب  نامه  اسب 
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142 ص :

: دیوگ یم  يدوهمس  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و 

یف عفدی  اهنم  ربد  ام  و  ریبک ، یبأ  يداو  یف  عفدی  ّمث  شیجلا ، تاذ  یف  عفدی  ّمث  هیصاع ، یبأ  رئب  یلإ  عفدی  نیلـصلصلا  نم  لبق  ام  «و 
ًاقیقد  (1) قیقعلا .» يداو  یف  نیلبجلا  نیب  ءاـحطبلا  یف  عفدـی  یماـشلا  هفرط  و  شیجلا ، تاذ  یف  عفدـی  یبرغلا  مظع  فرطف  ءاـحطبلا ،
ربمایپ هک  تسا  رهزا  نبا  ياحطب  ریسم  نامه  رد  هدوب ، ماشه  نبا  قاحـسا و  نبا  حیرـصت  دروم  هک  شیجلا  تاذ  هک  دوش  یم  نشور 

هدرک یط  لقاعلا ) رقاعلا /(  دلاخ و  ّما  عراضت ، ینعی  قیقع  رد  دوجوم  کچوک  هوک  هس  ای  ءاّمَج ) عمج   ) تاوامج نایم  هار  زا  ار  نآ 
.تسا هدراذگ  رس  تشپ  ار   (2) نمیکملا »  » هوک تسا و 

ياج هب  يزامن  روبزم ، ناکم  رد  ترـضح  نآ  .تسا  هدوب  رهزا  نبا  ياـحطب  هقطنم  ایقـس ، زا  سپ  قیقع  رد  ربماـیپ  هاـگفّقوت  نیرخآ 
« نابُْرت لَلَم و  هّرد   » هار و بونج ، بناج  هب  نتفر  يارب  هدراذگ ، رس  تشپار  قیقع  يداو  هنیدم و  تسا ؛ هدنارذگ  ار  يزور  هدروآ و 

ار  (3)

ریبکوبا يداو  هب  هاگ  نآ  دبای ، یم  دادـتما  شیجلا  تاذ  ات  سپـس  دوش و  یم  یهتنم  هیـصاع  یبا  هاچ  هب  نیلـصلص ، لباقم  هیحان  - » 1
هب نآ  یماـش  هنماد  دوـش و  یم  یهتنم  شیجلا  تاذ  هب  نآ  برغ  دراد و  دادـتما  اـحطب  يوـس  هب  نیلـصلص  تشپ  هیحاـن  دـسر و  یم 

.دبای یم  دادتما  قیقع  يداو  هوک  ود  نایم  احطب ،
يدابآزوریفو قیقع  هّردرد  عراضت  کهوک  هب  لصّتم  تسا ، یکهوک  ءاـمجلا » نمیکم   » هب فورعمو  نمکم »  » رّغـصم نمیکُم ،» - » 2

«. ءاّمجلا نمیکم  هل : لاقی  هنیدملا و  قیقعب  ٌعضوم   » ْنِْمیکُم هک  دراد  مزج  ص 390  مناغملا ،»  » رد
زور هنابش  کی  ای  لیمود  تسیب و  دودح  هنیدم ، زا  نآ  هلـصاف  دنا  هتفگ  هک  تسا  هّکم  هنیدم و  هار  نیب  ياه  يداو  زا  یکی  لَلَم  - 3

زا میـسر و  یم  دـشاب ، یندـم  مرح  ییاـهن  ّدـح  دـیاش  هک  شیجلا ، تاذ  هب  ریفحلا  ّیط  زا  سپ  ییاـیفارغج  رظن  زا  تـسا ؛ هراوـس  ِهار 
یناکم مان  نآ ، ِمال  ود  ِحـتف  هب  ار  لَلَم »  » ص 391 هباطملا ،» مناغملا   » رد يابآزوریف  .میراپـس  یم  هر  للَم  رد  نابُرت  هب  هک  تساـجنآ 

کی هب  ور  نیا  زا  ناـتلیل .» هنیدـملا  نیب  هنیب و   » هک دـنا  هتفگ  داد و  رارق  هّکم  يوـس  هب  هنیدـم  یلیم  تشه  تسیب و  رد  هک  دـناد  یم 
نیب يداو  نابُرت ، رگید  يرظن  هب  هدوب و  ندرپس  هر  بش  کی  هنیدـم ، ات  نآ  یمیدـق  هلـصاف  هک  تسا  للَم  زا  يا  هیرق  ناـبُرت   » راـبتعا

ماگنه شرتش ،  » حیش ٍلَلَم و  نم  عزجلاب  اهل  يدُْحت  نابُرت  یلع  تّرم  دق  و  دیوگ : ریثک  .تسا  هدمآ  یم  رامش  هب  لَلَم  شیجلا و  تاذ 
«، مناغملا ، » يدابآزوریف کن : نینچمه  دناوخ »...  یم  زاوآ  شیارب  وا  هک  یلاح  رد  درک ، رذگ  نابرت  يداو  زا  حیـش ، للم و  زا  روبع 

ص 74
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143 ص :

: دوش یم  يروآدای  .تسا  هدرک  باختنا 

ریسم زا  بلطم ، نیا  لوبق  زا  سپ  يدقاو  .تسا (1)  هدناوخ  لَلَم »  » و نابُْرت »  » ار شیجلا  تاذ  زا  سپ  ِریسم  شباتک ، رد  قاحـسا  نبا 
: تسا هدرک  دای  نینچ  نابرت  للم و  رد  ربمایپ  فّقوت  و 

« دومن فقوت  للَم  هریفح و  نایم  درک و  نابُرت  للَم و  هرد  گنهآ  هاگنآ  »

اب صاّقو  یبا  نب  دعـس  داجب و  نب  دّمحم  هتفگ  هب  هک  دوب  هاگلزنم  نیمه  رد   (2) للم .» هریفحلا و  نیب  نابُْرت ، لَلَم و  نطبب  حبـصأ  «و 
.دننک میسقت  نارای  همه  نایم  ار  نآ  تشوگ  ات  داد  روتسد  هاگنآ  هدرک ، راکش  ار  ییوهآ  ربمایپ ، تدعاسم 

حیحص صوصخ  نیا  رد  يدسا  هدیقع  تسا (3) ، هریفحلا » هینث  بقن  شیجلا  تاذ  : » نابُرت يدوهمس ، حیرصت  هب  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
: تسا یعّدم  هک  دسر  یم  رظن  هب 

هل لاقی  عضوم  حرفم  هّینث  نیب  کلذ و  نیب  امیف  نابُرت  : » نیارباـنب  (4) لایمأ .» هتـس  للم  نیب  اـمل و  هینثلا  بسنت  یتلا  يأ  هریفحلا  نیب  »
«. ناهمس

شهوژپ نیا  .تسا  دیز » نب  دیعـس   » و هَّللادیبع » نب  هحلط   » یـسوساج دنـس  نآ ، میریگ و  یم  یپ  ار  یمهم  عوضوم  ثحب ، همادا  رد 
.تسا هدش  يا  یخیرات  هابتشا  هچ  بکترم  دوخ  ِيزاغم »  » رد يدقاو  هک  دهد  یم  ناشن 

: دسیون یم  لاتقلاردب  هرابرد  دوخ  یخیرات  تاشرازگ  ردص  رد  يدقاو 

ص 265 ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  : » کن - 1
ص 26 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 2

ص 1161 ج 4 ، افولاءافو ،» ، » يدوهمس - 3
« .تسا هلصاف  لیم  شش  للم »  » ات هدش  هدیمان  نآ  هب  مسا  هینث  هک  هریفح  زا  - » 4
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ّتیعـضو زا  عالّطا  ربخ و  بسک  يارب  ار  دیز  نب  دیعـس  هَّللادیبع و  نب  هحلط  هنیدـم ، زا  دوخ  جورخ  زا  شیپ  بش  هد  ربمایپ  دـنیوگ :
دَشَک لزنم  هب  دندیسر و  تسایرد ، لحاس  رد  هَورملا و  يذ  زا  دعب  هک  رابَْخن  هب  دندرک و  تمیزع  ود  نآ  .دومن  رفـس  هناور  نمـشد ،

نانچمه لحم  نآ  زا  شیرق ، ِناوراـک  روبع  ماـگنه  اـت  اـهنآ  تفرگ و  دوخ  هاـنپ  رد  تفریذـپ و  ار  ناـنآ  دـشَک  .دـندش  دراو  ینَهُج 
.دندوب وا  شیپ  هنایفخم 

.دندرک یسررب  ار  نآ  ياهالاک  ناوراک و  شیرق و  دندمآرب و  يدنلب  نیمز  رب  دیعس ، هحلط و  ناوراک ، روبع  ماگنه 

شرازگ ِنداد ]  ] رادید و دصق  هب  ود  نآ  .دومرف  دروخرب  ردب  رد  شیرق  رکشل  اب  ربمایپ  هک  دندیـسر  هنیدم  هب  يزور  دیعـس ، هحلط و 
.دمآ هنیدم  هب  ارجام  نیا  زا  دعب  مه  دشَک  .دندید  نابُرت  رد  ار  ترضح  نآ  دندمآ و  نوریب  هنیدم  زا  ربمایپ  هب  دوخ  راک 

: دنیوگ .تشاد  شیمارگ  داتسرف و  دورد  وا  رب  ربمایپ  .تسا  هداد  هانپ  ار  ود  نآ  دشَک  هک  دنتفگ  ربمایپ  هب  هحلط  دیعس و 

: دومرف دناوخارف و  ار  ناناملسم  ادخ  لوسر 

باتـش راـک  نیا  رد  مدرم  .دـیامرف » ینازرا  امـش  هب  یتمینغ  دـنوادخ  دـیاش  .تسا  نآ  رد  امـش  لاوما  هک  تسا  شیرق  ِناوراـک  نیا  »
زا ام  هک  هچنآ  اب  ار  یخیرات  دنس  نیا  رگا   (1) دندرک »! یم  یشک  هعرق  رسپ  ردپ و  یهاگ  هنیدم ، زا  نتفر  نوریب  يارب  یّتح  .دنتفرگ 

: تسا هتفشآ  ردقچ  هک  درک  دیهاوخ  هظحالم  دینک ، قیبطت  میدروآ ، نابُرت  ات  هنیدم  زا  ناناملسم  ییایفارغج  ریسم 

يا هیرق  هورملاوذ » ، » يدابآزوریف (6) یسّدقم (5) و  یبرح (4) و  رساجلادمح (3) و  يدوهمس (2) و  ياه  هتـشون  هب  هّجوت  اب  ًالّوا ،
يرق و يداو  ود  نایم  هنیدم - برغ  لامش  رد 

.یسراف ص 14 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ص 1305 ج 4 ، افولاءافو ،» ، » يدوهمس - 2

ص 436 هریزجلا ،» برغ  لامش  یف  - » 3
.ماّشلا لها  قیرط  ص 653 ، هریزجلا ،» ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و  - » 4

.م  1906 ص 83 ، پاچ 3 ، میلاقألا ،» هفرعم  یف  میساقّتلا  نسحا  - » 5
ص 378 هباطملا ،» مناغملا  ، » يدابآزوریف - 6
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.تسا هدوب  هنیَهُجونب »  » لزانم رد  ایرد  ود  هلصاف  رد  درب و  تشه  ناراگزور  نآ  هنیدم  ات  نآ  هلصاف  تسا و  بشخ - يذ 

لحاس رد  رابخن  هب  قیرط  نآ  زا  ار  دوخ  دنا  هتـسناوت  دیز » نب  دیعـس   » و هَّللادیبع » نب  هحلط   » هنوگچ هک  دراد  دوجو  لاؤس  نیا  ياج 
؟ دنشاب هداد  ربمایپ  هب  ار  ناوراک  ربخ  عقوم  هب  هدمآ ، هنیدم  هب  اجنآ  زا  اجنآ و  ات  هنیدم  زا  زور  هد  ضرع  رد  دنناسرب و  ایرد 

هک دوبن  يریـسم  هدوب و  سکعلاب  هنیدـم و  يوس  هب  اـه  هلفاـق  یماـش  قیرط  ياـه  هاـگلزنم  زا  یکی  هورملاوذ »  » هک تسا  مّلـسم  هّتبلا 
تـصرف ربمایپ  هب  تسناوت  یم  ردـب  ات  هک  هدوب  يا  هلـصاف  یناـمز  رظن  زا  اـی  دـشاب و  هدرک  یط  ار  نآ  ردـب ، هب  نتفر  يارب  نایفـسوبا 

يوس هب  وا  ریسم  هک  تسناد  یم  رگا  دوبن و  عّلطم  ًاقیقد  اًلماک و  ءارفص  ات  وا  ریسم  زا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دهدب ... !؟ ار  وا  هب  ندیسر 
: دسیون یم  دوخ  يدقاو  ًایناث ، .دَرب (1)  موجه  ناوراک  هب  تسناوت  یم  عْبنَی  قیرط  هنایم  زا  دورب و  ردب  هب  هک  دوبن  يزاین  تسا ، ردب 

« .دومرف دروخرب  ردب  رد  شیرق  رکشل  اب  ربمایپ  هک  دندیسر  هنیدم  هب  يزور  نامه  اهنآ  »

.تسا هدوبن  دیعس  هحلط و  ياه  شرازگ  رب  ینتبُم  نارای ، ربمایپ و  جورخ  نیا  ربانب 

: دراد انعم  هچ  يدقاو  مالک  نیا  هدوب ، ردب  رد  ربمایپ  هک  دندیسر  هنیدم  هب  یتقو  دیعس  هحلط و  رگا  ًاثلاث ،

« .دندید نابُرت  رد  ار  ترضح  نآ  دندمآ و  نوریب  هنیدم  زا  ربمایپ  هب  دوخ  راک  شرازگ  ِنداد ]  ] رادید و دصق  هب  ود  نآ  »

: دراد یهیجوت  هچ  يدقاو  نخس  نیا  دنا ، هداد  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  نابُرت ، رد  رگا  ًاعبار ،

« .دندرک یم  یشک  هعرق  رسپ  ردپ و  یهاگ  هنیدم  زا  ندمآ  نوریب  يارب  یتح  .دنتفرگ  باتش  راک  نیا  رد  مدرم  »

.لّوا لاس  1967 م ، ءزج 8 ، برعلا ،»  » دّلجم ص 736 ، ج 7 ، هنیَهُج ،» هلیبق   » هلاقم - 1
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! تسا هداد  ربمایپ  هب  نابُرت  رد  ار  دوخ  شرازگ  هحلط  یلو  تسا ؛ هدوب  ردب  رد  ربمایپ  هک  هدیـسر  هنیدم  هب  یتقو  هحلط  رگید ، نایب  هب 
! دندرک باتش  رهش  زا  ندش  جراخ  يارب  دندینش ، ار  ربخ  نیا  نوچ  هنیدم  مدرم  و 

: دسیون یم  ریثا  نبا  هلمج  زا  ناسیون  هرکذت  همه  هک  نآ  رت  مهم  ًاسماخ و 

(2) ماشلا .» هراجت  یف  ردب  هعقو  دنع  ناک  و  : » ینالقسع رجح  نبا  هتفگ  هب  ای   (1) ًارجات .»...  ماشلا  یف  ناک  : » ردب عوقو  ماگنه  هحلط 
؟ دوب ردب  رد  ربمایپ  دیسر ، هنیدم  هب  یتقو  يدقاو ، لقن  هب  هک  تسا  هنوگچ  تسا ، هدوب  ماش  رد  دربن ، عوقو  ماگنه  رد  هحلط  رگا 

ردب یهار  هتشگرب و  ماش  تراجت  هب  هرابود  هک  تسا  هنوگچ  هدرک ، تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نابُرت ، رد  وا  رگا  ًاسداس 
؟ تسا هدشن 

ساسحا ییاه  هتفگ  نینچ  نتفریذپ  رد  دشاب ، هتشادن  ییانـشآ  ردب  ات  هنیدم  ریـسم  ییایفارغج  عضاوم  اهریـسم و  هب  یـسک  رگا  دیاش 
دقاف ار  روبزم  ياه  هتفگ  دـشاب ، هدرک  ادـیپ  ینیع  صّخـشت  نامز  ناکم و  ظاـحل  هب  وا  رظن  رد  اـه  هلـصاف  یتقو  یلو  دـنکن ؛ لکـشم 

ّتیعقوم ریـسم و  زا  یعـالّطا  هنیدـم ، زا  جورخ  ماـگنه  ناناملـسم  ربماـیپ و  هک  تسا  نیا  رد  هتکن  .دـبای (3)  یم  عقاوریغ  ماجـسنا و 
هار رد  یناوراک  هک  دش  هاگآ  شنارای  زا  یـضعب  طّسوت  ءارفـص  رد  ردب  ياه  یکیدزن  رد  ربمایپ  هک  نیا  ات  دنتـشادن ؛ شیرق  ناوراک 

.دوب هدناشک  ردب  يوس  هب  ار  وا  فده  نیمه  دوب و  شیرق  یناگرزاب  هار  ياه  عطاقت  هب  ندیسر  مزاع  وا  .تسا  ردب 

: مینک لابند  قیرط  نیا  ییایفارغج  عضاوم  لوط  رد  ار  ثداوح  مییامیپب و  لَلَم  نابُرت و  زا  ار  ردب  ات  هنیدم  ریسم  دیاب  روظنم  نیا  يارب 

ص 86 ج 3 ، هباغلا ،» دسا  - » 1
ص 220 ج 2 ، هباصإلا ،» - » 2

همامیلاراد 3 تاروشنم  ص 214 ، ُعْبنَی ،» دالب  ، » رساجلا دمح  کن : هورملاوذ  هراب  رد  - » 3
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یط تفاسم  لیم  هس  تسیب و  للَم  ات  هنیدـم  زا  میهد ، رارق  كـالم  قیقعلا  هّداـم  ِلـیذ  مجعتـسا ،» اـم  مجعم   » رد ار  يرکبلا  هتفگ  رگا 
دعب هب  نیا  زا  .للَم  ات  ریفحلا  زا  زین  لیم  تشه  ریفحلا و  ات  هفیلحلا  يذ  زا  لیم  تشه  هفیلحلا ، يذ  ات  هنیدـم  زا  لـیم  تفه  میا : هدرک 
ریسم قاحـسا  نبا  یلو  دوب (1) ؛ هیبظلا » قرع   » رد ناضمر  مهدراـهچ  زور  حبـص  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  ربماـیپ  يدـقاو  هتفگ  هب  اـنب 

: تسا هتسناد  هنوگنیا  للَم  زا  سپ  ار  ربمایپ 

تسا ءاحور  يداو  رد  یهاگلزنم  هَیبُّظلا » قرع   » (2) هلایّسلا .» یلع  ّمث  مامَیلا  تاریَخُـص  یلع  ّمث  ْنیَیَرَم ، نم  مامَحلا  سیمغ  یلع  ّمث  »
هدناوخ اهـسفن » ءاحورلا   » ار هیبظلا » قرع   » هک دنک  یم  هراشا  یلاوقا  هب  يدابآزوریف  هتـسناد و  ءاحوّرلا » نموه   » ار نآ  يدـقاو  (3) و 
سیمغ  » تسا و هنیدـم  یلیم  یـس  رد  هک  تسا  ءاحوّرلا » فرـش   » نامه هباحَـسَک ،) هلایّـسلا /(  رخآ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  اذـل  .دنا (4) 

ای ماـمیلا » تاریخـص   » دـشاب و یم  لـلَم  شرفلا و  نیب  ءاـحور »  » يداو زا  یتمـسق  ماـمحلا » سیمع  : » طبـض فـالتخا  هب  اـی  ماـمَحلا »
یمن ریـسم  نیا  تاّیلک  رد  یفالتخا  قاحـسا ، نبا  يدـقاو و  یخیرات  دنتـسم  ود  نایم  تسا و  شرف  هلایّـسلا و  نیب  مامّثلا » تاریخـص  »

: دسیون یم  ًاحیرص  دعس  نبا  هک  نآ  هصاخ  مینیب ؛

زا سپ  يدقاو  ار  هناشن  نیا   (5) مایأ .» هعبرأ  هنیدملا  ءاحورلا و  نیب  ءاحوَّرلا و  یلع  ردب ، یلإ  هَّللا  لوسر  هکلس  يّذلا  قیرطلا  ناک  «و 
: دهد یم  همادا  نینچ  هیبظلا  قرع  رد  ربمایپ  فّقوت  حرش 

ص 31 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ج 2، هیوبّنلا ،» هریسلا  «. » دیسر هلایسلا  هب  همادا  رد  مامیلا و  تاریَخُص  هب  سپس  نییَرَم ، يداو  زا  مامحلا » سیمع   » يوس هب  سپـس  - » 2

ص 265
ص 1259 ج 4 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمس - 3

«. هْیبظ  » هدام نادلبلا ،» مجعم  ، » يومح توقای  کن : نینچمه  ص 240 ؛ مناغملا ،» ، » يدابآزوریف - 4
هلصاف زور  راهچ  هنیدم ، احور و  نایم  درذگ و  یم  احور  زا  درک ، یط  ردب  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  يریسم  - » 5

.یبرع نتم  ص 13 ، ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  : » کن تسا ؛
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هیبظلا قرع  هاگلزنم  رد  ّتیمهااب  يا  هتکن   (1) .درازگ » زامن  نآ  هاچ  رانک  دیـسر و  ءاحور  هب  .داد  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  ربمایپ  »
: دسیون یم  یقهیب  .تسا  هتفهن 

يدقاو  (2) .درواـین » تسد  هب  وا  زا  يربخ  اـما  دیـسرپ ؛ شیرق ]  ] ناوراـک هراـب  رد  وا  زا  دـید و  ار  یبرع  درم  هیبظلا  قرع  رد  ربماـیپ  »
: دنک یم  حیرصت 

»؟ يراد نایفسوبا  زا  یعالّطا  ایآ  : » دندیسرپ وا  زا  ربمایپ  باحصا  .دمآ  شیپ  دوب ، هدمآ  هماهت  زا  هک  یبرع  درم  هیبظلا  قرع  رد  »

هاچ رانک  دیسر و  ءاحور  هب  ناضمر  مهدزناپ  هبنـشراهچ  بش  .داد  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  ربمایپ  .مرادن » يربخ  وا  زا  نم  : » تفگ
هلایّـسلا و ِیلیم  هدزای  رد  ءاحور  هک  دنک  یم  رظن  زاربا  قیقعلا  هّدام  مجعتـسا ،» ام  مجعم   » رد يرکبلا  دـیبعوبا   (3) .درازگ » زامن  نآ 
رد ار  نآ  هک  هبیـش » یبا  نبا   » هتفگ اب  یلو  دراد ؛ تقباطم  هدروآ ، يدابآزوریف  هچنآ  اب  هزادـنا  نیا  .دراد  رارق  هنیدـم  رهـش  یلیم   41

نامه جح ، قرُط  هب  نیعلّطم  ناسانـشزاجح و  ناناد و  یفارغج  همه  دزن  رد  روهـشم  همه  نیا  اب  .دزاس  یمن  هتـسناد ، هنیدم  یلیم  یس 
.دشاب یم  لیم  لهچ 

: دوب هتفگ  وا  هک  هدرکدانتسا  یبلک  نبا  مالک  هب  ءاحور ،»  » هیمست هجو  نایبرد  يدابآزوریف 

؟ ءاحورلا تیمـس  َِمل  ریثک : لئـس  ءاحورلا و  اهامـسف  حارأ  اهب و  ماقأف  ءاحورلاب ، لزن  هکم  دـیری  هنیدـملا  لهأ  لاتق  نم  عبت  عجر  امل  »
(4) هحار .» تاذ  هبّیط  يا  اهحاورو ، اهحاتفنال ، لاق :

ج 1 ص 39 ، نامه ، - 1
.یسراپ همجرت  ص 224 ، ج 2 ، هّوبّنلا ،» لئالد  - » 2

.یسراپ همجرت  ص 34 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 3
« ءاحور  » ار نآ  دنام و  اج  نآ  رد  یتدم  دمآ و  دورف  احور  رد  تشگ ، یمزاب  هکم  يوس  هب  هنیدم ، لها  اب  دربن  زا  عّبت  هک  ینامز  - » 4
شوخ و يانعم  هب  احور  هقطنم  .نآ و  شوخ  يوب  یگداشگ و  رطاخ  هب  تفگ : يدیمان ؟ احور  ار  نآ  ارچ  دندیسرپ : يرایـسب  .دیمان 

صص 160 و 161 مناغملا ،» : » کن تسا .» وب  شوخ 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 743 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_148_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_148_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_148_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_148_4
http://www.ghaemiyeh.com


149 ص :

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  هراشا  يدجسم  هب  ءاحور ، هاگلزنم  یخیرات  ّتیعقوم  حرـش  نمـض  دوخ  باتک  رد  یبرح 
، ایرد ات  ردب و  هاچ  يوس  هب  ءارفص  ات  ار  نآ  هار  دنک و  یم  فصو  ار  رازن  نب  رضم  ربق  هدنـسیون ، نیا  .تسا (1)  هدرازگ  زامن  اجنآ 

.تسا هدناوخ  لیم  یس  هبثورلا ، ات  اجنآ  زا  لیم و  تسیب 

طّسوت ءاحور »  » رد هک  گرزب  يانب  ود  و  دیشّرلا » هکرب   » و ناورم »  » هاچ و  زیزعلادبع » نب  رمع   » هاچ و  ناّفع » نب  نامثع   » روهشم هاچ 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  زا  سپ  جاّجُح  هاگلزنم  ناونع  هب  هقطنم  نیا  یخیرات  تاصّخـشم  رگید  زا  هدش ، هتخاس  ارما 

: دسیون یم  ردب  يوس  هب  ربمایپ  ریسم  صوصخ  رد  هدرک ، دای  جسْجَس  ناونع  هب  هقطنم  نیا  زا  قاحسا  نبا 

و هکونـش »  » و ءاحورلا » ّجف   » زا سپ  ناکم  نیا   (2) ءاحورلا .» رئب  یه  جَسْجَـس و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  لزن  «و 
ياه هتفگ  اب  یتافانم  اه ، یندم  ّجح  قرُط  ِیسانش  عضاوم  رظن  زا  اذل  .تسا  هدرک  یم  ییامندوخ  هلدتعملا ،»  » هار ندراذگ  رـس  تشپ 
يارب اجنآ  رد  ربمایپ  هک  نیا  دراد و  حیرص  تراشا  ءاحور ، رد  ربمایپ  زامن  هب  بِّیسُم » نب  دیعـس   » زا لقن  هب  يدقاو  .درادن (3)  رگید 

: تسا هتفگ  دوخ  نارای  هب  باطخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  هراشا  زین  .درک  اعد  شیرق  فارشا  نارس و  غوی  زا  نامورحم  تاجن 

« .تسا برع  هّرد  نیرتهب  لدتعم و  هّرد ، نیا  ياوه   » (4) برعلا » هیدوأ  لضفأ  اذه  جساجَس ، هذه  »

.دوش (5) یم  قالطا  دشاب ، درس  هن  مرگ و  هن  هک  لدتعم  ياوه  هب  جسجسلا ،» : » تسا ینتفگ 

«. هنیدملا هکم و  نیب  قیرّطلا  کسانملا و   » ناونع ِلیذ  ص 444 و  هریزجلا ،» ملاعم  جحلا و  قرط  نکاما  کسانملا و  - » 1
ص 265 ج 2 ، هّیوبّنلاهریّسلا ،» : » کن دمآدورف .» تساءاحور ، هقطنم  رد  یهاچ  هک  جسجس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 2

ص 63 ج 2 ، فنألا ،» ضوّرلا  ، » یلیهس کن : جسجسلا ، هراب  رد  - 3
ص 47 ج 1 ، لصا : نتم  ص 35 . ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 4

.هّبش نبا  زا  لقن  هب  ص 1231  ءزج 4 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمس - 5
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: تسا هتفگ  هک  مینادب  حیحص  ار  يدقاو  لوق  رگا 

.تسا (2) هدیـسر  ءاحور  هب  ناضمر  مهدزناپ  ای  مهدراـهچ  بش  هدش (1) و  جراخ  هنیدم  زا  ناضمر  مهدزاود  هبنـشکی  زور  ربمایپ  »
ياج .ناوراک  زا  هن  دـنراد و  يربخ  شیرق  زا  هن  زونه  هار ، ّیط  زا  زور  راهچ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوش  یم  مولعم 

؟ دندوب تکرح  رد  بونج  يوس  هب  اهنت  روطچ  ناشناوریپ  ترضح و  نآ  هک  دراد  دوجو  لاؤس  نیا 

زا یکی  هب  ات  دندرک  یم  شالت  ًافرص  دنا و  هتشادن  شیپ  زا  یّصاخ  رکف  هشقن و  ردب ، هب  نتفر  يارب  یّتح  ناناملـسم  هک  تسا  مّلـسم 
.دنبای تسد  شیرق  روبع  ّلحم  ياه  عطاقت 

هک میرادن  تسد  رد  یخیرات  دنـس  چیه  تسین و  مولعم  يزیچ  ءاحور »  » هاگلزنم ات  تسا ، هدـش  عقاو  اجک  رد  عطاقت  نیا  هک  نیا  رد 
ناوراک هک  نیا  یلو  دوب ؛ رادروخرب  یبسانم  ّتیعقوم  زا  هک  دوب  یعطاقت  ردـب ، هّتبلا  .دـشاب  ناناملـسم  ياه  یـشیدنا  شیپ  زا  یناـشن 
یخیرات هناشن  دوش ، نامزمه  ناکم ، نیا  هب  ناناملـسم  ندیـسر  اب  ردب  هب  نایفـسوبا  ندیـسر  ایآ  ریخ و  ای  دیآ  یم  ردـب  هب  نایفـسوبا 

.تسین تسد  رد  یتسرد 

: دسیون یم  قاحسا  نبا 

« دیسر فرصنملا  هب  ءاحور  كرت  زا  سپ  ربمایپ  »

نایم هلصاف  رد  ار  يرگید  ياه  ناکم  مان  يدقاو  یلو   (3) ًاردب .» دیری  هیزانلا  یلع  نیمیلا  تاذ  کلـس  راسَیب و  هکم  قیرط  كرت  «و 
: دسیون یم  يو  .تسا  هدرمشرب  فرصنم ، ءاحور و 

سپس .دیسر  نیتریبخ  هب  دومرف و  روبع  هگنت  زا  دمآ و  نوریب  ءاحور  زا  ربمایپ  »

ص 16 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ص 35 ج 1 ، - 2

ص 265 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 3
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(1) .دیـسر » ایت  هب  ات  تفرگ  شیپ  رد  ار  هضرتعم  هگنت  هار  هاگنآ  دیـسر و  فیخ  هّرد  هب  ات  دـیچیپ ؛ پچ  هب  هاـگنآ  تفر و  تسار  هب 
هدرک تبث  نینچ  ار  نآ  زین  دعـس  نبا  .تسا  هدرکن  هراـشا  نآ  هب  يدـقاو  تسا و  قاحـسا  نبا  حیرـصت  دروـم  فرـصنملا »  » ِّتیعقوـم

ای هیزاـّنلا  هـک  تـسا  هدوـب  يا  هـقطنم  ناـمه  ییاـیفارغج ، ّتیعقوـم  رظن  زا  عـقاو  رد  فرـصنم »  » (2) فرـصنملاب .» دـیری  ّمث  : » تـسا
.تسا هدش  یم  هدیمان  زین  دیجیسملا 

ِتسار تمس  هب  ءارفّصلا ، يداو  يوس  هب  نتفر  يارب  هدوب و  روهشم  زین  فرـصنملا »  » مان هب  بارعا  نایم  رد  دیجیـسملا  گرزب  يداو 
.تسا هدش  یم  لیکشت  ناقحر  يداو  زا  میسرب ، ءارفص  يداو  هگنت و  هب  هک  نآ  زا  لبق  هقطنم  نیا  .دندرک  یم  تکرح  فرصنم » »

: دسیون یم  هدرک ، دای  فرصنملا  مان  هب  روکذم  هقطنم  زا  شباتک  هحفص 445  رد  جحلا » قرط  نکاما  کسانملا و   » ّفلؤم

دیجیـسملا رد  رـضاح  لاـح  رد   (3) فرـصنملا » نیب  هـنیب و  يذـلا  دجـسملا  نود  قـیرطلا ، هفاـح  یلع  هـفرط  ءاـهتنا  قرعلا  کـلذ  «و 
دجسم ار  نآ  یلاها  هک  تسا ؛ هدش  هتخاس  ردب  رفس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زامن  دای  هب  فرصنملا » دجـسم   » مان هب  يدجـسم 

.دنناوخ یم  هلازغلا 

تـسخن ياـه  هدـس  رد  هتـشاد و  رارق  هنیدـم  هّکم - ریـسم  رد  كربلا ) ما   ) ایقّـسلا هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  ّتیعقوم  نیا  تخانـش  يارب 
ار نآ  هزورما  هک  فرـصنملا  هب  ایقـس »  » پچ تمـس  رد  قیرط  ّیط  اـب  .تسا  هتـشاد  زاـتمم  یتّیعقوم  هنیدـم ، هّکم - هناـیم  رد  مالـسا ،

.دندرک یم  تمیزع  ردب  ءارفّصلا و  يداو  هیزانلا و  هب  اجنآ  زا  دنتفر و  یم  دنمان ، یم  دیجیسم 

.میسر یم  هر  ءارفص  هگنت  هب  هک  تسا  نآ  زا  سپ  هدش و  هدیشک  هلجعتسم  ات  هیزاّنلا  زا  نآ  دادتما  هک  تسا  یی  يداو  ناقْحُر 

کلسف : » ربمایپ هک  دروآ  یم  دای  هب  ردب ، ریسم  رد  هیزاّنلا  قیرط  رکذ  زا  سپ  قاحسا  نبا 

ص 50 ج 1 ، یلصا ، نتم  صص 37 و 38 . ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
.یلصا نتم  ص 13 ، ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  - » 2

« .تسا عقاو  فرصنملا  قرع و  نایم  هک  يدجسم  رانک  رد  دراد ، رارق  هداج  هرانکرب  قرع ، هیلا  یهتنم  اریز  - » 3
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هب ایت ، نیترسح و  هلصاف  رد  يدقاو  رظن  زا   (1) ءارفصلا » قیضم  نیب  هیزانلا و  نیب  ناقْحُر  هل  لاقی  ًایداو  عزج  اذإ  یتح  اهنم  هیحان  یف 
: میروخ یم  رب  رگید  یعضاوم 

قالطا یناکم  هب  يدقاو ، حیرصت  هب  یلو  هتشاد ؛ ترهش  هلجعتسملاهبد  هب  هک  ءارفص  يداو  هب  يدورو  هگنت  رد  تسا  یناکم  ّهبَدلا » »
.تسا هدوب  ردب  رفاضا و  نیب  هک  هدش  یم 

هب هک  دـنا  هتفگ  هتـشاد و  رارق  هیزاّنلا  ءارفـص و  هگنت  نیب  هک  هدوب  ینـش  يا  هپت  رَیَـس  هدوب و  ردـب  ریـسم  رد  نارفد  زا  سپ  رفاضألا » »
.تسا هتشاد  ترهش  رَیَس  بعِش 

كارتشا نیا  هب  هتشاد و  ار  ءارفّصلا  قیـضم  ییایفارغج  ّتیعقوم  ًاقیقد  هک  میـسر  یم  لادجا » تاذ   » هب دعـس  نبا  حیرـصت  هب  همادا  رد 
.تسا هدوب  فوصوم  مه 

هقطنم نیرتگرزب  ءاحور ، يداو  زا  سپ  ءارفـص »  » يداو هک  نیا  نآ  دـش و  مهم  هلأسم  کی  هّجوتم  یتسیاب  تشذـگ ، هچنآ  يانبم  رب 
مان هب  اهنآ  زا  ناسیون  هریس  ناخّروم و  هک  مینیب  یم  ار  یعضاوم  هقطنم ، نیا  رد  .تشاد  رارق  ردب  يوس  هب  ربمایپ  ریسم  رد  هک  دوب  يا 

ای نایفـسوبا و  زا  اجک  رد  ربمایپ  هک  دـشاب  یم  عوضوم  نیا  بیقعت  تسا ، مهم  هچنآ  .دـنا  هدرک  دای  دّدـعتم  دـهاوش  فلتخم و  ياه 
: دنک یم  حیرصت  قاحسا  نبا  تسا ؟ هدش  علّطم  شیرق  یشکرکشل 

ینب فیلح  ینهُجلا ، ءابْغَّزلا  یبأ  نب  َّيِدَـع  هدـعاس و  ینب  فیلح  ینَهُجلا ، ورمع  نب  َسَبَْـسب  ثعب  ءارفـصلا  نم  ًابیرق  ناـک  اذإ  یتح  »
هلیبق ود  هک  دوب  هوک  ود  نایم  يا  هیرق  ءارفص ،»  » هاگلزنم  (2) هریغ .» بْرَح و  نب  نایفس  یبأ  نع  رابخألا  ناسـسجتی  ردب ، یلإ  راّجنلا 

، هدرک تهارک  راهظا  هلیبق  ود  نیا  مان  ندینـش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـندرک  یم  تسیز  نآ  رد  راّنلاونب »  » و قارُحونب » »
مان ِحلْسُم و  اهنآ  زا  یکی  مان  هک  دنناسر  یم  ترضح  نآ  عالّطا  هب  .دنک  یم  لاؤس  هوک  ود  نآ  هراب  رد 

هریـسلا « ؛» دـنمان یم  ناقحر  ار  نآ  هک  ارفـص ، هگنت  هیزاـن و  ناـیم  رد  درک  رذـگ  یتشد  زا  دومیپ و  هار  نآ  زا  ییاـه  شخب  رد  - » 1
.یبرع نتم  ص 265 ، ج 3 ، هیوبّنلا ،»

ینب نامیپ  مه  ینهُج  يابغز  یبا  نب  ّيدَع  هدـعاس و  ینب  نامیپ  مه  ینهُج  ورمع  نب  سبـسب  دیـسر ، ءارفـصلا  یکیدزن  هب  یتقو  - » 2
« .دنروایب نارگید  برح و  نب  نایفسوبا  زا  يرابخا  ات  داتسرف  ردب  يوس  هب  ار  راجن 
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.تسا يزُْخم ء  يرگید 

: دنک یم  تبث  نینچ  دنک ، رکذ  ار  درف  ود  نآ  رابخا  هک  نآ  زا  لبق  قاحسا  نبا 

زا لبق  راب و  نیلّوا  يارب  هک  تسا  ییایفارغج  ّتیعقوم  نیا  رد   (1) لزن » ّمث  هیف  عزجف  نارَفَذ  هل : لاقی  داو  یلع  نیمیلا  تاذ  کلس  «و 
هلمح ربخ  مهریع (2) ) اوعنمیل  مهریسمب  شیرق  نع  ربخلا  هاتأ  و   ) دسرب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نایفسوبا  ناوراک  ربخ  هک  نیا 

.دیسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  عالّطا  هب  شیرق 

رارق یـسررب  تروشم و  دروم  ناوراک  عوضوم  اًلـصا  دوش و  یم  وربور  شیرق  هلأسم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  تساـجنیا 
.دریگ یمن 

موجه هلأـسم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دروـخرب  هوـحن  هک  درک  یـسررب  دـیاب  یخیراـت  ّتیعقوـم  ییاـیفارغج و  هقطنم  نیا  رد 
یم يدقاو  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  هتشادن - رارق  ردب  ریسم  رد  زین  نایفسوبا  ناوراک  هدیسرن و  ردب  هب  وا  زونه  هک  یلاح  رد  نایـشیرق /-

: دسیون

(3) .دیـسرپ » ار  ناشیا  يارآ  دومن و  تروشم  مدرم  اب  .درک  هاگآ  شیرق  ندـمآ  زا  ار  هاپـس  دـش و  هاگآ  شیرق  ندـمآ  زا  ربمایپ ...  »
رد ار  مالسا  طاسب  دوب  مّمـصم  شیرق  اجک ؟ هب  رارف  تمواقم ؟ ای  رارف و  دننکب :؟ دنتـسناوت  یم  هچ  یتّیعقوم  نینچ  رادوریگ  رد  اهنآ 

یمن جیسب  ناناملسم  بیقعت  هب  اهنآ  دنتـشگ ، یم  زاب  ار  ینالوط  هار  نیا  ناناملـسم  رگا  ایآ  .دچیپب  مهرَد  نکمم  وحن  ره  هب  اج و  ره 
؟ دندش

یلص ربمایپ  اذل  .دنتشادن  شیرق  اب  ییور  رد  ور  زا  يزیرگ  ناناملسم  هک  دوب  يوحن  هب  هنیدم  فارطا  ياه  يداو  ییایفارغج  ّتیعقوم 
اب عافد  تمواقم و  هوحن  هراب  رد  دنورب ، ردب  هب  دیاب  هک  دشاب  هدش  صّخـشم  یّتح  دـسرب و  ردـب  هب  هک  نآ  زا  لبق  زین  هلآ  هیلع و  هللا 

.تسشن تروشم  هب  شنارای 

« .دمآ دورف  سپس  تفر و  شیپ  نآ  رد  دیسر و  ناِرفَذ  مان  هب  یتشد  هب  ات  داد  ریسم  همادا  تسار  فرط  هب  و  - » 1
ص 226 ج 2 ، کن : ددنبب .» نانآ  ناوراکرب  ار  هار  ات  هتفرگرارق  هار  رس  رب  شیرق  هک  دیسر  ربخ  ترضح  نآ  هب  - » 2

.یسراپ همجرت  ص 36 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 3
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عـضوم نـیا  رد  ناناملـسم  هـک  دوـش  یم  مّلـسم  میزاـس ، اّربـم  نآ  ياـه  هیـشاح  زا  هدروآ ، شباـتک  رد  يدـقاو  هـک  ار  يدنــس  رگا 
: دینک هّجوت  .دنریگ  یپ  ار  شیرق  هلمح  تشونرس  ات  دندنام  رقتسم  ییایفارغج ،

: دومرف دوخ  باحصا  هب  ربمایپ 

رد دنوادخ  نامرف  هب  رگا  ادخ ! لوسر  يا  : » تفگ رذنُم  نب  بابح  .دینک » رظن  راهظا  میا ، هدـمآ  دورف  نآ  رد  هک  ناکم  نیا  هراب  رد  »
ینزیار یشیدنا و  هراچ  دربن و  رگا  یلو  .میورب  رت  بقع  ای  رتولج  یماگ  هک  تسین  ام  رب  يا ، هتخاس  هاگودرا  يا و  هدمآ  دورف  اجنیا 

« .میرادب یتبحص  تسا ،

: تفگ بابح  .هدیکملا ) برحلا و  يأرلا و  وه  لب  « ) .تسا ینزیار  یشیدنا و  هراچ  دربن و  : » دومرف ربمایپ 

هاچ رانک  رد  يریگ  عضوم  تکرح و  هجیتن  رد  ناسرب »! بآ  نیرت  کـیدزن  هب  ار  اـم  .تسین  یبوخ  هاـگودرا  اـجنیا  تروص  نیا  رد  »
ناناملـسم زین  نیا  زا  لبق  هک  تسا  نآ  دـّیؤم  اًلماک  نیا  تسا و  هتفای  قّقحت  رذـنم  نب  بابح  یتروشم  رظن  مـالعا  زا  سپ  ردـب  ياـه 

نیرخآ دعـس  نـبا  رظن  زا   (1) .دـنا » هتـشادن  شیرق /- ناوراک  اب  ندـشریگرد  ًاـساسا  اـی  عاـفد  تهج  ردـب /- هب  نتفر  يارب  يا  هشقن 
يارب يریگ  عضوم  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدوب  نالیم  سپـس  لیثألا و  دـنا ، هدرک  یط  ردـب  يوس  هب  ناناملـسم  هک  یهاـگلزنم 
هاگن زا  (2) و  ناّنحلا » : » قاحـسا نبا  رظن  زا  هاگلزنم  نیرخآ  .دـشاب  هتفریذـپ  قّقحت  قطانم  نیمه  رد  ردـب و  ياه  هاچ  يوس  هب  نتفر 

هدش عقاو  ردب  لثألا و  نیب  زین  نالیم »  » و ءارفـص ؛ ردـب و  نیب  تسا  يا  هقطنم  لثألا ، ریغـصت  لیَثُألا ،»  » .تسا (3) هضرتعُم » : » يدقاو
.تسا فرشم  ردب  هقطنم  رب  هک  دوب  یگرزب  ینش  هّپت  مه  ناّنحلا »  » .تسا

.تسا هتشاد  ترهش  هضرتعملا  فیخ  هب  زین  هضرتعم » »

ص 52 ج 1 ، یبرع : نتم  .یسراپ  همجرت  ص 40 ، ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ص 267 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

ص 38 ج 1 ، يزاغم ،» - » 3
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ردب و هاچ  رانک  رد  تماقا  يرگید  ردب و  هقطنم  هب  دورو  یکی  تسا : هتشاد  هلحرم  ود  ردب ، هب  ناناملسم  دورو  ناخّروم ، حیرـصت  هب 
ردـب لهـس  هب  هک  ردـب  حّطـسم  رازنـش و  نیمز  رد  نانآ  زین  تیاـهن  رد  اینّدـلاهودُع .»  » ِگرزب ینـش و  هّپت  تشپ  رد  يریگ  عضوم  اـی 

.تسا (1) هدوب  ناضمر  مهدفه  هعمج ، هاگماش  رد  يدقاو ، میوقت  هب  انب  روضح  نیا  .دندرک  ادیپ  روضح  تسا ، روهشم 

.ردب ریسم  هشقن  کن : ص 38 . ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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ناتسرپ تب  ریسم  ت : / 2

اهنآ شالت  ناناملسم و  ریسم  یـسررب  اب  نامزمه  هک  دشخب  یم  ار  يرکف  ناوت  نیا  ام  هب  ردب ، ات  هّکم  زا  ناتـسرپ  تب  ریـسم  تخانش 
ایآ میربـب  یپ  میوش و  هاـگآ  ناـیّکم  ياـه  شـشوک  زا  هنیدـم ، یلاـها  رب  شیرق  راـشف  تسب  نب  زا  جورخ  تهج  یهار  ذاـّختا  يارب 
اهنت دـنا و  هتـشادن  ردـب  هب  نتفر  يارب  لبق  زا  يا  همانرب  نانآ  ای  هدوب ؛ نایفـسوبا  ناوراـک  تاـجن  يارب  ردـب  يوس  هب  شیرق  تکرح 

فیاوط رب  ار  دوخ  طلـست  هار  نیا  زا  دنروآرد و  ياپ  زا  دـنبایب ، هک  اج  ره  ار  اهنآ  دـنوش و  هریچ  ناناملـسم  رب  ات  دـندرک  یم  شالت 
؟ دنشخب میکحت  یلامش  ياه  هار  برثی و 

؟ دش عّلطم  ناناملسم  جورخ  زا  اجک  رد  تقو و  هچ  نایفسوبا  میبایب  دیاب  یشهوژپ ، هاگلزنم  نیدب  ندیسر  يارب 

هب یکیدزن  زا  هک  یبـعر  دوب و  دوـخ  ناوراـک  دوـخ و  نارگن  هنیدـم ، زا  ناناملـسم  جورخ  زا  لـبق  نایفـسوبا  دـنک  یم  ناـمگ  ریقح 
اب ییورردور  يارب  ار  نایـشیرق  رتـشیب ، شیوشت  يریگ  شیپ  يارب  وا  اـت  دـیدرگ  بجوـم  تشاد ، لد  رد  هنیدـم  ناـمیپ  مه  فـیاوط 

: دسیون یم  يدقاو  .دنک  ضیرحت  کیرحت و  ناناملسم 

نآ هنیدم  ات  كوبت  نیب  هلـصاف   (1) کمک »! کمک ! دَروآرب : داـیرف  اـت  درک  هّکم  هناور  كوبت  زا  ار  ورمع  نب  مضمـض  نایفـسوبا  »
نامزمه شیرق  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .دندرک  یم  یط  بش  زور و  جنپ  دودح  ار  تفاسم  نیا  دوب و  رتمولیک  دصناپ  دودـح  ناراگزور ،

، هدرک ینارگن  ساسحا  هنیدـم ، زا  ناناملـسم  جورخ  زا  لبق  نایفـسوبا  هک  دوش  یم  مولعم  دـنا ، هدیـسر  ردـب  یلاوح  هب  ناناملـسم  اب 
كرادت و هب  زور  نیدنچ  نایشیرق ، هک  تسا  یهاگآ  نیا  لوصح  زا  سپ  .تسا  هدومن  عّلطم  ناناملـسم  یلامتحا  شالت  زا  ار  شیرق 

.دنا هدش  ردب  یهار  هنیدم  زا  ناناملسم  اب  نامزمه  ًادودح  هتشامگ و  تّمه  ورین  يروآ  عمج 

ص 21 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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نایفـسوبا ناهار  مه  زا  یکی  « ) لفون نبهمرخم   » زا ذخأم  نامه  رد  يدقاو  اریز  تسا ؛ ییالاو  ّتیمها  زئاح  یخیرات  رظن  زا  هتکن  نیا 
: دوب هتفگ  وا  هک  دنک  یم  تبث  ار  يدنس  ناوراک ) رد 

: تفگ دمآ و  ام  شیپ  ماذج  هلیبق  زا  يدرم  میدیسر ، ماش  هب  نوچ 

ماش زا  میدینـش ] ار  ربخ  نیا  یتقو   ] ام : » دـیوگ همرخم  .دـنک » هلمح  ناوراک  هب  تساوخ  یم  دّـمحم  میدوب ، ماش  مزاع  هک  یماـگنه  »
« .میتشاد لیسگ  ار  ورمع  نب  مضمض  هک ...  دوب  نیا  .میدیسرت  یم  نیمک  زا  میدمآ و  نوریب  ناسرت 

هب ماش ، زا  ناوراک  جورخ  هناتـسآ  رد  مضمـض  هدوب و  ماش  رد  وا  تماقا  ماّیا  هب  طوبرم  وا  ناـهار  مه  نایفـسوبا و  ینارگن  نیا  رباـنب 
: دنک یم  حیرصت  هحفص 30  ذخأم ، نامه  رد  يدقاو  .دبلط  يرای  نایشیرق  زا  ات  تسا ؛ هدرک  تکرح  هّکم  يوس 

ربخ اهنآ  رظن  هب  .تفرگارف  ار  ناشیا  يدـیدش  سرت  دندیـسر ، هنیدـم  کیدزن  نوچ  .دـمآ  یم  شیپ  ناوراک  اـب  نایفـسوبا  دـنیوگ : »
« .دوب هدش  رید  یلیخ  شیرق  ندمآ  نوریب  مضمض و  ندرب 

.دش ناناملسم  جورخ  زا  لبق  اه  یّکم  جورخ  بجوم  هک  دوب  یبارطضا  سرت و  نینچ 

هدش هداد  تبـسن  ناناملـسم  هب  ارجام  عورـش  تسا ، هدمآ  نایم  هب  هنیدـم  زا  ناناملـسم  جورخ  زا  نخـس  خـیرات ، رد  هک  اجنآ  زا  یلو 
تـسیابن يدیدرت  یخیرات ، رظن  زا  هک  یلاح  رد  هّکم ؛ زا  هن  تسا و  هدش  هتـشاگن  هنیدـم  زا  ردـب  هعقاو  خـیرات  لمع ، رد  ینعی  تسا ؛

دوجو زاجح  هناگود  ماظن  نایم  لاح  ره  هب  هک  ییاه  كاکطـصا  تسا و  هدش  زاغآ  هّکم  زا  سپـس  ماش و  زا  ردب ، هثداح  هک  تشاد 
لاور هب  اه  یّکم  بناج  زا  تنوشخ  لامعا  نودـب  تسناوت  یمن  دوب ، هدرک  لکـشم  ار  لـیابق  ناـیم  دّدرت  اـه و  هار  لخادـت  تشاد و 

.دهد همادا  دوخ 

نتفرگ رظن  رد  اـب  هّکم و  فارطا  فیاوط  ندرکزیهجت  ورین و  يروآ  عمج  يارب  رتـشیب  ناـمز  هب  زاـین  هب  هّجوـت  اـب  رگید و  ییوـس  زا 
رد نایـشیرق  هک  دیـسر  هّکم  هب  یماگنه  نایفـسوبا  هک  ددرگ  یم  مولعم  تسا ، ردب  ات  هنیدـم  هلـصاف  زا  شیب  هک  ردـب  ات  هّکم  هلـصاف 

.دندوب هدیزگ  لزنم  ردب  ياه  یکیدزن 
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هب ناوراک  اریز  دـیدرگزاب ؛! هک  داد  ربخ  نایـشیرق  هب  اجک  رد  نایفـسوبا  کـیپ  هک  مینک  یـسررب  دـیاب  یعوضوم ، نینچ  لوبق  يارب 
؟ تسا هدیسر  هّکم  هب  تمالس 

: دسیون یم  يدقاو 

مایپ داد و  تشگزاب  روتـسد  اهنآ  هب  داتـسرف و  شیرق  شیپ  دوب ، ناوراـک  هارمه  هّکم  زا  هک  ار  سیقلا  يرما ء  نب  سیق  نایفـسوبا ... 
: داتسرف

یلو .دـیتساوخ » یمن  نیا  زا  ریغ  يرگید  زیچ  امـش  اریز  دـیزاسن ؛ ریگرد  برثی  لها  اب  ار  دوخ  امـش  .تسج  رطخ  زا  امـش  ناوراـک  »
: دنتفگ دندرک و  يراددوخ  تشگزاب  زا  یتخسرس  اب  شیرق 

هّکم هب  ناوراک  ندیـسر  دهد : یم  ناشن  كردـم  .دـندنادرگرب (1)  هفحُج  زا  ار  اـهنآ  و  .مـینادرگ » یم  رب  ار  ناوـخ  هزاوآ  نازینک  »
« .دنتشگرب هفحُج  زا  هرهز  ینب  : » دسیون یم  يدقاو  .مینک  یم  لّمأت  زاب  .هفحُج  یلاوح  هب  نایشیرق  ندیسر  اب  دوب  فداصم 

: دراد تحارص  رمع » نب  هَّللادبع  نب  نمحّرلادبع  نب  رمع  نب  رکبوبا   » زا لقن  هب  ّيدع » ینب   » دروم رد  و 

هّکم هب  هدـناشک ، اـیرد  يوـس  هب  ار  دوـخ  هاگرحـس  دندیـسر ، تِفل  هگنت  هـب  نوـچ  دـندوب و  هدـمآ  نوریب  شیرق  هارمه  يدـع  ینب  »
مزع ربخ  نایفـسوبا ، کـیپ  هک  درادـن  هتفگ  نیا  اـب  یتاـفانم  رما  نیا  هدوب و  هفحج » دـیدق -  » لزاـنم زا  تِفل » هگنت   » (2) .دنتشگزاب »

هجیتن ناوت  یم  اذل  تسا ؛ هداد  نایفـسوبا  هب  هّکم ) یلیم  هنو  یـس  نافـسُع و  هندرگ  یلیم  تفه  رد  « ) هّدـه  » رد هار  همادا  هب  ار  شیرق 
ِخـساپ رد  لـهجوبا  هک  تسا  هنوـگچ  اـّلا  تسا و  هدـناوخ  یمن  دوـخ  ییاـهن  هاـگلزنم  ار  ردـب  دوـخ ، هار  همادا  رد  شیرق  هک  تفرگ 

: دروآرب دایرف  نایفسوبا  هداتسرف 

.مینامب زور  هس  میسرب و  اجنآ  هب  دیاب  .میورب  ردب  هب  ات  میدرگ  یمن  رب  ادخ ! هب  هن  »

ص 32 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ص 34 ج 1 ، يزاغم ، - 2
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ام زا  هراومه  ات  دوش  هاگآ  ام  ریسم  ام و  زا  برع  دنزاونب و  ام  يارب  ناگدنزاون  میماشایب و  بارـش  مینک و  ماعطا  میـشُکب و  ار  نارتش 
« .دسرتب

دوخ هار  هب  ای  دندرگ ؛ زاب  هک  دنتشاد  رظن  رد  ایآ  دنراد ؟ يدصق  هچ  زور  هس  زا  سپ  دید  دیاب  .دیوگ  یم  نخس  زور  هس  زا  لهجوبا 
ياه هاگلزنم  زا  یکی  ناونع  هب  ردب  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هچنآ  یلو  تسا ؛ تکاس  صوصخ  نیا  رد  هتـشون  ِخیرات  دـنهد ؟ همادا 

یپ ار  ییایفارغج  عضاوم  .دننک  یم  دروخرب  ناناملـسم  اب  ردب  رد  دندرک  یم  رکف  هک  نیا  هن  دوب ؛ ناتـسرپ  تب  رظنّدم  شیرق ، ِیتّقوم 
: میریگ یم 

« نارهظلا ّرم   » هب هّـکم  زا  جورخ  زا  سپ  هـک  دـنک  یم  تـیاور  مازح » نـب  مـیکح   » زا لـقن  هـب  هـمَثَح » یبا  نـب  نامیلـس  نـب  رکب  یبا  »
.دوب نارهّظلا  يداو  رد  يا  هیرق  ّرم »  » .تسا هدوب  ّرم » ، » شیرق هاگلزنم  نیلّوا  .میدیسر 

هدرک فیـصوت  نارهظلا » ُّرم  لاقیف  يداولا  اذه  یلإ  فاضت  ّرم  اهل  لاقی  هیرق  هدـنع  هکم و  برق   » ار نارهظلا » يداو  ، » يومح توقای 
هب لیم و  هس  تسیب و  نافسع  ات  لامش ، فرط  هب  لیم و  هدزیس  هّکم  ات  نآ  هلصاف  هک  هدناوخ  ّرم  نطب  ار  نآ  یبرح »  » یلو .تسا (1) 

، هقطنم نیا  هب  ناتـسبرع  رد  هزورما  .تسا (2)  هدوب  لـیم   3 هّکم 2 - ات  میعنت  لیم و  هس  میعنت  اـت  اـجنآ  زا  فرـس و  هب  بونج  فرط 
.دزاس یمن  يراج  نابز  هب  ار  نآ  یمیدق  مان  یسک  رگید  دنیوگ و  یم  همطاف » يداو  »

تفه : » رد يدقاو  حیرصت  هب  دومن ، علّطم  ار  يو  هار ، همادا  هب  شیرق  رارصا  زا  درک و  تاقالم  نایفسوبا  اب  اجنآ  رد  سیق  هک  هّدَه ؛» »
« .تسا هّکم  یلیم  ُهنو  یس  نافسع و  هندرگ  یلیم 

.درادن تقباطم  میسانش ، یم  فئاط  هار  رس  رب  هّده  زا  ام  هک  هچنآ  اب  تفاسم  نیا  یلو 

.م  1906 هرهاق ، لّوا ، پاچ  ص 9 ، ج 6 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 1
ص 464 جحلا ،» قرط  نکاما  کسانملا و  - » 2
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بآ و ياه  هاچ  زا  ولمم  یکرهـش  تسا ؛ هتـشاد  ياج  ّرَم  نطب  لامـش  یلیم  هسو  تسیب  رد  هک  دوب  قلطـصمونب »  » هاگلزنم نافـسع ؛» »
.یناملسم خیرات  لوط  رد  نایجاح  ّمهم  ياه  هاگفّقوت  زا  یکی 

.دراد هلصاف  لیم  هدزاود  نافسع  ات  هک  تسا  يریخ  لصاح  نیمزرس  جَمأ ؛» »

صیلخ و نیب  دـیدق ؛»  » .تسا (2) هکم » ضارعا   » زا نارگید  هدـیقع  هـب  یلو  هتـسناد ؛  (1) هنیدـملا » ضارعا   » زا ار  نآ  يداـبآزوریف 
هلصاف هدوب (4) و  عرز  بآ و  اب  ینیمزرـس  .دنا (3)  هدناوخ  نیمرحلا » نیب  عضوم   » ار نآ  ناسانـشزاجح  تسا و  هدـش  عقاو  نافـسع 

.تسا هدوب  لیم  هسو  تسیب  نافسع  ات  نآ  یمیدق 

، تسا هدمآ  ص 460  کسانملا ،»  » رد هچنآ  قبط  تسا و  هدوب  هنیدـم  هّکم و  نیب  يا  هبقع  یـشره »  » رواجم يداو  تَفل ؛»  » ای تِفل » »
: تسا هدوب  هفحُج  زا  لبق 

«. یبنلل دجسم  اهدنع  تفل  هینث  یه  لایمأ و  هثالثب  صیلخ  لبق  هبقعلا  «و 

«. دیدق لبج  هّینث  : » تِفل هک  دهد  یم  ناشن  یتّیعقوم  نینچ 

اجنآ رد  يرجه  مود  نرق  رد  هک  نیا  تسا و  هدرک  اهدای  هفحُج  ِرازاب  لزانم و  دّدـعتم و  ياـه  هاـچ  اـه و  هکرب  زا  یبرح » « ؛» هفحُج »
اپرب اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياهزامن  دای  هب  هک  هتـشاد  دوجو  همئألا »  » مان هب  رگید  يدجـسم  و  روزع »  » مان هب  يدجـسم 

: دیوگ يرکب  قاحساوبا  .تسا  هدوب  ماش  لها  تاقیم  لیم و  شش  رمحا ، رحب  ات  هفحج  نیب  هلصاف  .دوب  هدش 

ص 18 طیحملا ، سوماق  - 1
ص 248 ج 2 ، افولاءافو ،» ، » يدوهمس زین : ص 956 . مجعتسا ،» ام  مجعم   » يرکبلا - 2

ص 1054 مجعتسا ،» ام  مجعم  ، » يرکبلا ص 334 ؛ مناغملا ،» - » 3
ص 460 جحلا ،» قرط  نکاما  کسانملا و  - » 4
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دوب و رادروخرب  ییالاو  ّتیّمها  زا  مالسا  خیرات  رد  هفحُج  .دراد  ياج  نآ  یلیم  راهچ  رد  مخریدغ  دنتسه و  هعازخ  زا  هفحُج  مدرم  »
« .دش یم  بوسحم  نایشیرق  ریسم  رد  مهم  سب  یهاگلزنم 

: دسیون یم  يدقاو 

ناکما مدع  زا  سپ  دناسرب ، نایفـسوبا  هب  ار  نایـشیرق  جورخ  مزع و  ربخ  دوب  رارق  هک  نایـشیرق /- هدـنیامن  یلجع /- نایح  نب  تارف  »
یمن رب  تفگ : یم  هک  دینـش  ار  لهجوبا  راـتفگ  لاـح  نیا  رد  وا   » (1) .تسویپ » ناکرـشم  هب  هفحج  رد  هرابود  نایفـسوبا ، اب  تاقالم 

: دسیون یم  يدقاو   (2) میدرگ »!

مدید هک  مدوب  يرادیب  باوخ و  نیب  : » تفگ .دید  یباوخ  دیباوخ و  تلَص  نب  میَهُج  .دندیسر  هفحج  هب  هاگنابـش  ات  دنتفر  نانچمه  و 
« .دندش هتشک  هعیبر  نب  هبیش  هعیبر و  نب  هبتع  تفگ : داتسیا و  نم  رانک  دمآ و  شیپ  تشاد ، هارمه  يرتش  هک  راوس  بسا  يدرم 

»؟ دوش یم  هتشک  یسک  هچ  هک  تسناد  دهاوخ  يدوز  هب  ادرف  تسا ! بلطم  ینب  زا  يرگید  ییوگشیپ  مه  نیا  : » تفگ لهجوبا 

« .دنتشگرب هفحج  زا  هرهز  ینب  : » دیوگ يدقاو  و 

.دندیزگ لزنم  ردب  رد  یگیر » ياه  هّپت  تشپ   » رد يدقاو - حیرـصت  هب  هفحج - ندراذـگ  رـس  تشپ  ریـسم و  نیا  ّیط  زا  سپ  شیرق 
.مینک یم  هدافتسا  یبوخ  هب  يزاغم ، باتک  هحفص 39  رد  يدقاو  یخیرات  حرش  زا  ار  بلطم  نیا 

ص 33 ج 1 ، يزاغم ،» - » 1
صص 32 و 33 نامه ، - 2
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ردب یخیرات  راثآ  ث :

هراشا

ماقم رد  .منک  وجتسج  بجو  هب  بجو  ار  اجنآ  مور و  ردب  هب  ات  مدرک  اه  شالت  یسانش ، هنیدم  صوصخ  رد  هتسویپ  ِقیقحت  لاور  هب 
.متشاد قیفوت  تیانع و  هب  زاین  یلعف ، ّتیعقوم  اب  ناراگزور  نآ  ییایفارغج  ّتیعضو  نوتم و  قیبطت 

، دیدج تاناکما  هلیـسو  هب  هک  ار  ردب  یخیرات  هیرق  متـشاد و  رفـس  هقطنم  نیا  هب  ًارّرکم  .ش  .ه  ات 1357  .ش  .ه  ياه 1354  لاس  رد 
.مدرک اه  هراظن  یحاون  نآ  رب  ّتقد  هب  مدید و  تسا ، هداهن  شرتسگ  هب  ور  نآ ، فارطا  ياهرازنش  رد 

سیارلا و هجاـفلا ، دیجیـسملا ، دـننام  نآ  هعباـت  ءارق  هب  هّجوـت  اـب  یلو  تشاد ؛ هنکـس  رفن  دودـح 4300  ردـب  تراما  خـیرات ، نآ  رد 
هقطنم رد  ناتـسبرع ، روشک  يرادا  يدنب  میـسقت  رظن  زا  تراما  .دننک  یم  تسیز  رفن  دودح 44000  تراما ، نآ  رد  ًاعمج  هطـساولا 

.تسا هنیدم  ریما  عبات  هدش و  عقاو  هرّونم  هنیدم 

نشور یتیاکح  دنوش ، یم  باریس  قیمع  ياه  هاچ  زا  ًامومع  هک  يراج  ياه  بآ  روفو  زا  ردب ، رهش  هیـشاح  رد  اه  ناتـسلخن  دوجو 
رد يراـج  بآ  دوـجو  رطاـخ  هـب  نونکاـت ، مالـسا  زا  لـبق  نارود  زا  اـه  نرق  لوـط  رد  ردـب  هاـگلزنم  هـک  دـناسر  یم  نـیا  تـشاد و 

.تسا هدش  یم  بوسحم  مهم  یهاگفّقوت  هتشاد و  صاخ  یتّیعقوم  زاجح ، کشخ  ياهارحص 

، تسا لصّتم  رمحا  رحب  لـحاس  رد  راـجلا »  » هب اـهنآ  بآ  همـشچرس  هک  هقطنم  نیا  رد  گرزب  همـشچ  ود  ندوب  يراـج  هب  يرکبلا » »
ود رگید  ییوس  زا  .درادـن  هلـصاف  ردـب  اب  رتمولیک  هنو  تسیب  زا  شیب  هک  دـنناوخ  هکیربلا  ار  راجلا  هزورما  .تسا (1)  هدرک  تراشا 

سپ دننک ، یم  قیرط  ّیط  زاجح  يوس  هب  رـصم  زا  هک  ینارفاسم  هک  دنا  هدش  ثعاب  خیرات  لوط  رد  هکیربلا  سیارلا و  ّمهم  هاگردـنب 
.دنوش هّکم  ای  هنیدم  مزاع  هدرک ، روبع  ردب  زا  ردنب ، ود  نیا  رد  ندش  هدایپ  زا 

دادتما رد  يرگید  یبرغ و  لامش  ات  لامش  دادتما  رد  یکی  هوک  ود  نایم  ردب  رهش 

ص 419 کسانملا ،»  » و مجعتسا » ام  مجعم  - » 1
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برغ بناج  زا  .تسا  هتفرگ  رارق  دنراد ، مان  هیقرشلا )  ) همدّصلا و  یلامـشلا )  ) همْدَصلا نآ : لها  هتفگ  هب  هک  یقرـش  بونج  ات  بونج 
.دوش یم  دودحم  رمحا - يایرد  لحاس  رهش و  نیب  لصاف  ّدح  ینعی  لفسا - هوک  ناتسربق و  ای  ردب  نادیم  هب 

دّمحم شیرع  ّلحم  زج  مینک ، ادیپ  يزورما  ردب  رد  یناشن  ردب  هعقاو  یخیرات  راثآ  زا  میهاوخب  رگا  هک  داد  ناشن  ریقح  ياهوجتسج 
.میبای یمن  تسد  رگید  يزیچ  هب  ردب ،» ءادهش  ناتسربق   » دنا و هداهن  انب  يدجـسم  هاگیاج ، نآ  رب  زین  نونکا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نادیم لاح  ره  هب  هک  لفسا  هوک  هنماد  و  يوصقلاهودع »  » و اینّدلاهودع »  » هّپت ود  ِسوملم  ییایفارغج و  ّتیعقوم  تخانش  همه  نیا  اب 

نآ رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  روضح  ناوت  یم  دراد و  یّمهم  یخیرات  ّتیّمها  یـسانشراثآ ، رظن  زا  تسا ، هدوب  هثداح  عوقو 
نکاما عضاوم و  نیا  زا  کی  ره  ِیکیکفت  فیـصوت  حرـش و  هب  ور  نیا  زا  .دومن  قارـشا  یگنـس  ینـش و  ياه  هّپت  نازوس و  ياهازنش 

رد هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ِتاـظحل  رد  میزادرپـب و  نآ  یخیراـت  دـنور  هب  ییاـیفارغج ، ياـضف  ناـمه  رد  اـت  مـیزادرپ ؛ یم 
.میوش میهس  تسا ، هتشاد  روضح  نکاما  نیا  رد  دوخ  راگزور 
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شیرع دجسم  ث : / 1

: دسیون یم  قاحسا  نبا  .دوش (1)  یم  قالطا  همیخ  هیبش  ینابیاس  هب  تغل  رد  شیرع 

انرهظأ هَّللا و  انّزعأ  نإف  انّودع  یقلن  ّمث  کبئاکر  كدـنع  ُّدـُِعن  هیف و  نوکت  ًاشیرع  کل  ینبن  أ ال  هَّللا ! یبن  ای  لاق : ذاعم  نب  دعـس  ّنأ  »
.ماوقأ کنع  فّلخت  دقف  انموق ، نم  انءارو  ْنَمب  تقِحلف  کبئاکَر  یلع  تَسلج  يرخألا  تناک  نإ  انببحأ و  ام  کلذ  ناک  انّودـع  یلع 

نودـهاجی کنوحـصاُنی و  مهب  هَّللا  کُعنمَی  کنع  اوفّلختام  ًابرح  یقلت  کـّنأ  اوُّنَظ  ول  مهنم و  ًاـّبح  کـل  ّدـشأب  نحن  اـم  هَّللا ! یبن  اـی 
- مّلسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسرل  یُنب  ّمث  .ریخب  هل  اعد  ًاریخ و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  هیلع  ینثأف  کعم 
هب حلاص  نبدّمحم  زا  لقن  هب  یبرع  نتم  یسراف و ج 1 ، ص 41 ، ج 1 ، يزاغملا ،»  » رد يدقاو  رمع  نب  دّمحم   (2) هیف .» ناکف  شیرَع 

: تسا هدرک  تبث  ار  یخیرات  دنس  نیا  دیبل ، نب  دومحم  زا  تیاور  هب  رمع  نب  مصاع  زا  لقن 

هک یلاح  رد  ذاعم  نب  دعـس  دنتخاس و  امرخ  ياه  هخاش  زا  ینابیاس  ترـضح  نآ  يارب  دـمآ ، دورف  ردـب  هاچ  رانک  ربمایپ ، هک  نیمه  »
« .دندش نابیاس  دراو  رکبوبا  ربمایپ و  داتسیا و  نابیاس  رد  رب  دوب ، هتخیوآ  ندرگ  هب  ار  دوخ  ریشمش 

ص 318 یگنس ، پاچ  تسفا  نیرحبلا ،» عمجم  ، » یحیرط - 1
گنج هب  سپـس  میروایب و  مه  ار  تبکرم  یـشاب ، نآ  رد  هک  میزاسب  ینابیاس  تیارب  ایآ  ادـخ ، ربماـیپ  يا  تفگ : ذاـعم  نبدعـس  - » 2

رب دـش ، هنوـگرگید  رگا  و  تساـم ؛ بوـلطم  ناـمه  نیا  میدـش ، هریچ  نمـشد  رب  داد و  تمارک  ار  اـم  دـنوادخ  رگا  مـیورب ، نمـشد 
، ام نوچمه  دنا و  هدنام  هنیدم  رد  ام  زا  یهورگ  اریز  دیوش ؛ یم  راپسهر  دنتسه ، شیپ  رد  هک  ام  موق  يوس  هب  دینیشن و  یم  ناتبکرم 

گنج رد  ام  تسکـش  تروص  رد  .دندمآ  یم  دـندنام و  یمنزاب  يراد ، شیپ  رد  گنج  هک  دنتـسناد  یم  رگا  .دنتـسه  وت  رادتـسود 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  .دننک  یم  راکیپ  وت  رانک  رد  دنتسه و  وت  هاوخریخ  نانآ  .درک  دهاوخ  تظفاحم  نانآ  هلیـسو  هب  ار  وت  دنوادخ 
«، هیوبّنلا هریسلا  «. » تفرگ ياج  نآ  رد  دش و  اپرب  ینابیاس  ترضح  نآ  يارب  تفگ و  ریخ  ياعد  ار  دعس  تارابع ، نیا  ندینـش  اب  هلآ 

.رکب یبا  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  یبرع  ص 272 ، ج 2 ،
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ردب و ياه  لخن  دوجو  اب  نیا  دوب و  هدش  هتخاس  امرخ ) ياه  هخاش  دـیرج /(  زا  روبزم  نابیاس  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  دنـس  نیا  رد 
نیا زا  اه  هیرق  رواجم  زاجح و  ياه  نابایب  رد  زین  نونکا  تسا و  عقاو  اب  قباطم  اًلماک  هاـگرخ ، همیخ و  هب  ناناملـسم  یـسرتسد  مدـع 

.دوش یم  هدید  روفو  هب  هدش ، هتخاس  امرخ ) تخرد  دنلب  ياه  گرب   ) فعس اب  هک  اه  نابیاس  عون 

: تسا هتشون  لامجا  هب  دعس  نبا 

(1) فیـسلاب .» ًاحّـشوتم  شیرعلا  باب  یلع  ذاعم  نب  دعـس  ماق  قیدـصلا و  رکب  وبأ  ّیبنلا و  هلخدـف  دـیرج ، نم  شیرع  لوسرل  یُنب  «و 
هب دنتسناوت  یم  نآ  ره  شیرق  ناتسرپ  تب  هک  تسا  هتشاد  رارق  یّلحم  رد  ًاقیقد  شیرع ، هک  تسا  نآ  زا  یشان  ذاعم  نب  دعس  ینارگن 

هتـشاد رارق  نیکرـشم - رارقتـسا  ّلحم  يوصقلاهودـع -»  » ياه یکیدزن  رد  هک  شیرع  یناـکم  ّتیعقوم  زا  رما  نیا  .دـننک  هلمح  نآ 
.میزادرپ یم  نآ  نایب  هب  ًادعب  هک  دراد  راکشآ  یتیاکح  تسا ،

قاحسا نبا  حیرـصت  دروم  مزح و  نب  رکب  یبا  نب  هَّللادبع  ياه  هتفگ  نامه  هک  روکذم  یخیرات  دنـس  هب  ریثک (3) ، نبا  یقهیب (2) و 
يرت قیقد  حیرصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناج  زا  تسارح  رد  ناناملسم  ینارگن  صوصخ  رد  ریثک  نبا  .دنا  هدرک  دانتـسا  هدوب ،

: تسا هدروآ 

- هَّللا لوسر  نوسرحی  راصنألا  نم  لاجر  هعم  فیـسلاب و  ًادـّلقتم  شیرعلا  باب  یلع  ًافقاو  هنع - هَّللا  یـضر  ذاـعم - نب  دعـس  ناـک  «و 
(4) نیکرشملا .» نم  ودعلا  همهْدَی  نأ  نم  هیلع  ًافوخ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص 

دندش دراو  نآ  هب  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش و  اپرب  امرخ  هخاش  زا  ینابیاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يارب  - » 1
.رداص راد  پاچ  ص 15 ، ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  : » کن داتسیا .» نآ  رد  رب  تشاد ، تسد  رد  يریشمش  هک  ذاعم  نبدعس  و 

.یسراپ همجرت  ص 232 ، ج 2 ، هوبّنلا ،» لئالد  - » 2
.م  1976 توریب ، هفرعملاراد ، پاچ  ص 403 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 3

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  زا  وا ، راـنک  رد  راـصنا  زا  ینادرم  دوب و  هداتـسیا  ناـبیاس  رد  رب  ریـشمش  اـب  ذاـعم  نب  دعـس  - » 4
، ینورزاـک نـینچمه : ص 410 ؛ ناـمه ، دــنرب .» شروـی  ناـشیا  رب  ناکرــشم  ناـیم  زا  وا  نانمــشد  اداـبم  اــت  دــندرک  یم  تـسارح 
ص 21، رشع ، عباسلا  ءزجلا  یسراف ، همجرت  ص 28 ، ج 2 ، برالا ،» هیاهن  ، » يریون پاچ 1366 ؛ ص 392 ، ج 1 ، لوؤسملاهیاهن ،» »

.م  1955 هّیرصملا ، بتکلاراد  پاچ 
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هللا یلص  ربمایپ  روضح  دای  ات  دنداهن ؛ انب  يدجسم  هاگیاج ، نآ  رب  دنتشاد و  یمارگ  ار  شیرع  نیا  ناکم  خیرات ، لوط  رد  ناناملـسم 
.دنراد هگن  هدنز  ردب  شیرع  رد  ار  هلآ  هیلع و 

: دسیون یم  ردب  دجسم  هراب  رد  هنیدم  هّکم و  نیب  دجاسم  فصو  لیذ  يدوهمس 

برقب مویلا  فورعم  دجسملا  اذه  هدنع و  ردب  موی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسرل  ینب  يذلا  شیرعلا  ناک  ردب : دجـسم  »
مه نآ  قه -  10 هدس 9 - ینعی  يدوهمس - رصع  رد  يدجسم  نینچ  ندوب  روهـشم   (1) هنم .» هبیرق  ُنیعلا  لـیخنلا و  نیب  يداولا  نطب 

.تسوا تایح  زا  لبق  هنمزا  رد  نآ  یخیرات  هنیرید  هناشن  يراج ، يا  همشچ  ترواجم  رد 

رد دوخ  هک  م  . 1906 لیرب ، ندیل ، پاچ  ، 38 ص 82 ، میلاقألاهفرعم ،» یف  میساقّتلا  نسحا   » رد روهشم  ناد  یفارغج  يراشب  یسّدقم 
هنیدـم  » فصو اب  ردـب  زا  برعلاهریزج ،»  » ییاـیفارغج فصو  لـیذ  رد  تسا ، هتـسیز  یم  يرمق  يرجه   380 ياه 336 - لاس  هناـیم 

: دسیون یم  هدرک و  دای  لحاسلا » وحن  نم  هریغص 

ناشن یبوخ  هب  حیرـصت  نیا   (2) رـصم .»...  كولم  اهانب  دجاسم  هعقولا و  عوضوم  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - نیع  مث  »
، دنا هدیزرو  مامتها  نآ  هب  تبسن  رصم  ناهاشداپ  هک  يدجاسم  هدوب و  شیرع  رانک  هک  یبآ  همشچ  ردب و  هعقاو  نادیم  هک  دهد  یم 
ترهش و زا  لحم  یلاها  ناناملـسم و  نیب  اه  نرق  دشاب و  ردب  صوصخ  رد  يا  هدش  هتفریذپ  تادنتـسم  ای  ّتیـسدق  هزیگنا  دناوت  یم 

.تسا هدوب  رادروخرب  ّتیفورعم 

رد نونکا  دجـسم  نیا  و  دـش ، هتخاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ردـب  گنج  رد  هک  هدوب  ینابیاس  لحم  رد  ردـب ، دجـسم  - » 1
ص 1026 ءزج 4 ، افولاءافو ،» ، » يدوهمس درادرارق .» يا  همشچ  رانکرد  اه ، لخن  نایمرد  تشد و  هنایم 

انب رصم  ناهاشداپ  ار  نآ  دجاسم  دراد و  رارق  ردب  رهش  کیدزن  رد  دربن  هاگیاج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همـشچ  سپـس  - »... 2
« .دنا هدرک 
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يدـنلب و رب  اـًلّوا  هک  هدوب  يوحن  هب  هثداـح  عوقو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  فـّقوت  ماـّیا  رد  شیرعلا  ّتیعقوـم  هک  تسا  مّلـسم 
هدوب شپچ  تمـس  رد  يوصقلاهودـع  شتـسار و  تمـس  رد  ایندـلاهودع  عضوم  ود  هتـشاد و  ياج  نآ ، يوربور  نادـیم  رب  فرـشُم 

تخاس مولعم  ناوت  یمن  ًاقیقد  تسا ، هتفر  نیب  زا  اهدمآ  تفر و  رهش و  شرتسگ  رثا  رد  اه  يدنلب  اه و  یتسپ  نیا  هک  رورم  هب  .تسا 
؟ تسا هدش  وس  نآ  وس و  نیا  یکدنا  ای  تسا و  شیرع  عضوم  نامه  رد  ًاقیقد  هدش ، هتخاس  شیرع  ناکم  رد  هک  يدجسم  ایآ  هک 

، دوش یم  هتلافـسآ  هداج  هب  یهتنم  هک  یبآ  همـشچ  اه و  ناتـسلخن  رانک  ردـب و  رازنـش  رب  ار  شیرع  دجـسم  یلعف  يانب  بتاک ، ریقح 
.دنناد یم  شیرع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياه  تدابع  ّلحم  ار  دجسم  نیا  خیرات ، اب  نابزمه  ردب  یلاها  .مدید 

ردب نادیم  رب  هتشارفارب  يا  هرانم  ياراد  لکـش و  لیطتـسم  تسا ، هدش  نآ  یمیدق  ياهانب  نیزگیاج  هک  شیرع  يانبلادیدج  دجـسم 
ربمایپ روضح  یخیرات و  دای  زامن ، يادا  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هار  ناقشاع  نارئاز و  زا  يدودعم  هک  يزامن  ناتسبش  تسا و 

، اـنب رهاـظ  رد  لاـس  ره  .تفرگ  رارق  ریقح  رّرکم  روضح  رادـید و  دروـم  دـنراد ، یم  یمارگ  ناـکم ، نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
عّونت زا  هقطنم ، مرگ  دـنت و  ياـهداب  ینـش و  ياـه  ناـفوط  شزو  هب  هّجوـت  اـب  اـنب  کبـس  .مدرک  یم  هدـهاشم  ار  یکچوـک  تارییغت 

.تسا هدیشخب  یّصاخ  هوکش  نآ  هب  نرق ، هدراهچ  يونعم  خیرات  تبیه  همه  نیا  اب  .تسین  رادروخرب  یّصاخ  يرنه  ای  يرامعم و 

یتریاغم تسا و  راگزاس  ردب  نادیم  فاصوا  یخیرات و  دانـسا  اب  ًاقیقد  مدرک ، هدـهاشم  دجـسم  ماب  يور  زا  ریقح  هک  يزادـنا  مشچ 
ِعـضوم ود  رب  مه  هدمآرد و  اه  يردب  یمومع  ناتـسربق  تروص  هب  نونکا  هک  هعقاو  نادیم  رب  مه  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه  درادـن و 

.تسا ّطلسم  اینُد »  » و يوُصق » »

ناگدـنهوژپ رگا  اـت  مناـسر ؛ یم  تبث  هب  باـتک  نیا  رد  مدرک ، هّیهت  نآ  زا  دّدـعتم  ياهرفـس  رد  هک  يریواـصت  رد  ار  ّتیعقوـم  نـیا 
.دنشاب هتشاد  يدای  دنس و  نامز ، زا  ههرب  نیا  صوصخ  رد  دنریگ ، یپ  هدنیآ  رد  ار  قیقحت  نیا  یخیرات ،

1 - 7 1 ؛ - 6 1 ؛ - 5 1 ؛ - 4 1 ؛ ياه 3 - هرکیپ 
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ردب يادهش  رباقم  ث : / 2

زا ثراـحلا » نب  هدـیبع   » يانثتـسا هب  دـندش ، هتـشک  شیرق  ناتـسرپ  تب  تسد  هب  ردـب ، گـنج  رد  هـک  ربماـیپ  هباحـص  زا  دادـعت  نآ 
[ هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبـنلا - هنفدـف  : » يدـقاو حیرـصت  هب  دـناسر و  تداهـش  هب  هعیبر » نب  هبیـش   » ار وا  هک  فانمدـبع  نب  بلطمونب 

.دندش هدرپس  كاخ  هب  ردب  نادیم  رد  اج  کی  رد  نادیهش  یقبام  ، (1) ءارفّصلاب » مّلسو -

دوجو یخیرات  عبانم  رد  یّمهم  فالتخا  راصنا ) زا  نت  تشه  نارجاهم و  زا  نت  شش   ) دندوب نت  هدراهچ  روبزم ، نادیهش  هک  نیا  رد 
.درادن

زا هباحص  نادیهش  مان  يریون (6)و ...  يدقاو (5) ، رمع  نب  دّمحم  قاحسا (4) ، نبا  ریثک (3) ، نبا  دعس (2) ، نبا  كرادم  ساسا  رب 
: تسا رارق  نیا 

.دـناسر (7) 2- لـتق  هـب  ار  وا  يرماـعلا  دودـبع  نـب  ورمع  هـک  هرهزوـنب »  » زا صاـّقو  یبا  نـب  دعـس  ردارب  صاـّقو : یبا  نـب  ریمُع  - 1
هک دوب  مالـسا  رد  نیلّوا  نیقباس و  زا  ریُکبلا : یبا  نب  لقاع  .هرهز (8) 3 - ینب  فیلح  یعازخلا  هلْـضَن  نب  ورمع  دبع  نبا  نیلامَّشلاوذ :

لتق هب  ار  وا  یمرـضحلا  نب  رماع  هک  باـطخلا  نب  رمع  یلوم  ْعَجْهِم : .دـناوخ (9) 4 - لقاع  ار  وا  ربمایپ  هدوب و  الفاغ  تسخن  شماـن 
.دناسر (10)

ص 207 ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
ص 17 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  - » 2

ص 510 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 3
ص 364 ج 2 ، نامه ،» - » 4

.یبرع نتم  ص 145 ، .یسراف و ج 1 ، نتم  ص 83 ، ج 1 ، يزاغم ،» - » 5
.یسراف نتم  ص 46 ، ج 2 ، برالاهیاهن ،» - » 6

ص ج 2 ، يربکلا ،» تاقبطلا   » دعـس نبا  هرهاق 1939 م ؛ دمحم ، یفطـصم  پاچ  ص 35 ، ج 3 ، هباصالا ،» ، » ینالقـسع رجح  نبا  - 7
.توریب پاچ  ، 18

ص 167 ج 3 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  ص 474 ؛ ج 1 ، هباصإلا ،» ، » ینالقسع رجح  نبا  - 8
ص 456 ص 18 و 3 ، ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  ص 238 ؛ ج 2 ، نامه ، - 9

صص 16 و 18 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبطلا  ، » دعس نبا  - 10
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171 ص :

دّمحم نابزیم  همْثیَخ : نب  دعَس  .دنا (1) 6 - هتشون  هعیبر  نب  لهـس  نباو  بیها  نبا  بهو ، نبا  ار  وا  فالتخا  هب  اْضَیب : نب  ناوفـص  - 5
يراصنا مُحُْـسف :) نبا   ) ثراحلا نب  دیزی  .هبابلوبا (3) 8 - ردارب  ربنز » نب  رذـنملادبع  نب  رِّشَبُم  - » .اـبق (2) 7 رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وا قایتشا  زا  ناقّقحم  دیز :» نب  حومجلا  نبا  مامُحلا  نب  ریمُع  - » .تسب (4) 9 يردارب  دنویپ  نیلامِّشلاوذ  وا و  نیب  ربمایپ  هک  یجرزخ 
: دنا هدرک  اهدای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  لیذ  تداهش  هب 

نب یّلعُملا  نب  عفار  - » 10 (5) هّنجلا » هَّللا  هلخدأ  ّالإ  ّربدم  ریغ  اًلبقم  ًابـستحم  ارباص  لتقیف  لجر  مویلا  مهلتاقی  هدیب ال  یـسفن  يذـلا  «و 
زا يدع » نب  ثراحلا  نب  هقارـس  نب  هثراح  - » .دـناسر (6) 11 لـتق  هب  لـهج  یبا  نب  همرکع  ار  وا  دوب و  قیرزونب  هلیبق  زا  هک  نادون »
هک هعافر » نب  ثراحلا   » نب ذّوَعُم  فوع و  .دوب (7) 12 و 13 - کلام  نب  سنا  هّمع  رضنلا » تنب  عیبر   » شردام هک  يراصنا  راّجنلاونب 

.دنا (9) هدناوخ  فوع  اذوع و  ار  اهنآ  یضعب  هک  دندوب (8)  ارفَع  نادنزرف  زا  ردارب  ود 

623 ، 600 ، 415 ، 3 صص 18 ، ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  ص 185 ؛ ج 3 ، هباصالا ،» ، » رجح نبا  - 1
صص 18، ج 2 ، ص 233 . ج 1 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  کن : نینچمه  ج 1 ؛ ص 299 ، لّوا ، لصف  باتک 2 ، دعس ، هناخ  - 2

47 و 48 ، 44 صص 9 ، ج 3 ، 29 و 280 -
ص 18 ص 90 و ج 1 ، ج 3 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  ص 340 ؛ ج 3 ، هباصالا ،» ، » ینالقسع رجح  نبا  - 3

167 ص 18 و ج 3 ، ج 2 ، نامه ، ص 616 ؛ ج 3 ، نامه ، - 4
ص 51 ص 18 و ج 3 ، ج 2 ، نامه ، ص 31 و  ج 3 ، نامه ، - 5

ص 601 ص 18 و ج 3 ، ج 2 ، نامه ، زین : ص 487 . ج 2 ، نامه ، - 6
صص 17 و 18 ج 2 ، نامه ، ص 297 ؛ ج 1 ، نامه ، - 7

ص 18 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 8
ص 42 ج 3 ، هباصإلا ،» ، » ینالقسع رجح  نبا  - 9
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172 ص :

: دنک یم  دای  راحبلا »  » رد یسلجم »  » .درپس كاخ  هب  ّرثأت  هودنا و  اب  ار  شنارای  دوخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ترایز دروم  زاجح  خیرات  لوط  رد  ردب  نادیهـش  روبق   (1) .تفگ » ربکا  هَّللا  راب  ردب 97  يادهـش  رب  ریبکت ، راب  جنپ  ياج  هب  ربمایپ  »
هتشاد دوجوردب  یلاها  ناتسربق  زا  لقتسم  روبق - نیا  زا  خیرات  رد  یصّخشم  يانب  ًاّنئمطم  .تسا  هتشاد  رارق  نیمزرـس  نیا  نارئاز  همه 

ناتـسربق نایم  رد  ادهـش  روبق  ّتیعقوم  هک  مدرک  هدهاشم  مدمآ ، لئان  هقطنم  نیا  یـشهوژپ  رادید  ترایز و  هب  هک  یعطقم  رد  .تسا 
نامیـس زا  هدیـشوپ  هاتوک و  يراوید  راهچ  اهنت  .تسا  ناشن  مان و  یب  حّطـسم و  ناتـسبرع ، رباقم  همه  دننام  هدش و  عقاو  ردب  یمومع 

.دشخب یم  صاخ  یصّخشت  نادب  دنک و  یم  ادج  اهروگ  رگید  زا  ار  روبق  نیا  هدش ، يدنبراصح  ینهآ  ياه  هلیم  اب  هک  دیفس 

ناگدرم و مسارم  ماجنا  يارب  ییانب  نآ ، یلـصا  برد  رانک  تسا و  هدـش  يدـنبراصح  راوید  اـب  لـماک  روط  هب  زین  یمومع  ناتـسربق 
.دنا هتخاس  نآ  يّدصتم  ناکسا 

شـالت .تسا  .ش  .ه  ياـه 1354 و 1357  لاـس  هب  طوبرم  دوش ، یم  هئارا  باـتک  نیا  رد  مدرک و  هّیهت  ناـکم  نیا  زا  هک  يریواـصت 
ّتیعضو ات  مشکب ؛ ریوصت  هب  کیدزن ، رود و  يامن  زا  ردب ) لهـس  دربن /(  نادیم  رد  ار  ادهـش  روبق  ّتیعقوم  زادنا  مشچ  هک  ما  هدرک 

روبق رگید  ِنایم  رد  ار  روبق  یلعف  يانب  زین  مهد و  ناشن  يوصقلاهودع  ایندـلاهودع و  هّپت  ود  لفـسا و  هوک  اب  طابترا  رد  ار  روبق  نیا 
ساپ هب  مرـسمه  زا  يریوصت  نینچمه  .مهد  هئارا  دنا ، هدـش  صّخـشم  تخـس  گنـس  ياه  هّکت  زا  ناتـسبرع ، ناناملـسم  مسر  هب  هک 

هب یـشهوژپ  ياهرفـس  ّیط  رد  شیاه  تدـعاسم  باتک و  نیا  میظنت  هب  ندیـشخب  ناکما  يارب  وا  شـشوک  يدردـمه و  لاس  هدزناـپ 
.مناسر یم  پاچ 

1 1 و 14 - - 13 1 ؛ - 12 1 ؛ - 11 1 ؛ - 10 1 ؛ - 9 1 ؛ ياه 8 - هرکیپ 

نب دـیمحلادبع  کن : زین  .رفعج  یبا  زا  یلامث  زا  لیـضف  نب  دّـمحم  زا  لقن  هب  صص 319 و 320  ج 19 ، راونألا ، راحب  یـسلجم ، - 1
.قودص دانتسا  هب  ملید  یبا 
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173 ص :

يوصقلاهودُع اینّدلاهودُع ، ث : / 3

هعقاو ییایفارغج  هقطنم  ود  اهنآ ، زا  دارم  هک  تسادـیپ  نینچ  .میوش  یم  انـشآ  لافنا  هروس  زا  هیآ 42  رد  راب  نیتسخن  مان ، ود  نیا  اـب 
نیا ییایفارغج  تخانش  رب  لّمأت  دعب ، نورق  ناگدنهوژپ  یلو  دنا ، هتشادن  نآ  مهف  رد  یماهبا  هیآ ، نابطاخم  هچ  رگا  .تسا  هدوب  ردب 

، میوش مگردرـس  فلتخم  میهافم  زا  یهوبنا  رد  هک  نآ  یب  اجنیا  رد  .دنا  هتـسناد  ریذپان  بانتجا  یترورـض  هیآ  مهف  رد  ار  هقطنم  ود 
.میناسانشب ار  نآ  میدرگزاب و  ردب  ِنایهار  نیتسخن  ّتینهذ  كرد و  هب  مینک  یم  یعس  هّیلّوا  هویش  نامه  هب 

: میناوخ یم  هدشدای  هیآ  رد 

 .... ْمُْکنِم َلَفْسَأ  ُبْکَّرلا  يوْصُْقلا َو  ِهَوْدُْعلِاب  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِهَوْدُْعلِاب  ُْمْتنَأ  ْذِإ 

هـس اب  هیآ ، نیا  رد   (1) .امـش » زا  رت  نییاپ  ناوراک ، دـندوب و  رترود  هرانک  رد  اهنآ  دـیدوب و  رتکیدزن  هراـنک  رد  امـش  هک  یماـگنه  »
: میوش یم  وربور  ردب  هعقاو  ّمهم  تمسق 

اْینُّدلا ِهَوْدُْعلِاب  - 

يوْصُْقلا ِهَوْدُْعلِاب  - 

ْمُْکنِم َلَفْسَأ  ُبْکَّرلا  - 

هب یندا »  » ّثنؤم ایند »  » دـنیوگ و هودُـع  ار  کی  ره  هک  دراد  هراـنک  ود  يداو  ره  .تسا (2)  هتسناد  يداو  رانک  ار  هودُع » ، » یـسربط
رانک ایندـلاهودع »  » زا روظنم  نیا  ربانب  .دـهد  یم  ینعم  رترود »  » تسا و یـصقا »  » ّثنؤم يوصق » ، » سکع رب  .تسا  رتکیدزن  ياـنعم 

هک تسا  رترود  يداو  راـنک  يوصقلاهودـع »  » دـنتفای و روضح  اـجنآ  رد  ناناملـسم  هیآ ، حیرـصت  قـبط  هک  تسا  رت  کـیدزن  يداو 
هک دراد  نایفـسوبا  ناوراک  هب  هراشا  تسا و  ناراوس  ای  ناوراک  ياـنعم  هب  بکار ، عمج  بکّرلا »  » دـندیزگ و لزنم  نآ  رد  نایـشیرق 

رت نییاپ  ینعی  مکنم /-» لفسأ  »

.امنهر نیدباعلا  نیز  همجرت  ساسا  رب  - 1
.هیآ لیذ  یبرع  نتم  یسراف و  همجرت  ص 225 ، ج 1 ، نایبلا ،» عمجم  - » 2
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174 ص :

.تشاد رارق  امش - زا 

: دنک یم  دانتسا  ساّبع  نبا  زا  یثیدح  هب  ُْمْتنَأ ...  ْذِإ  لیذ : رد  یسربط 

تلذ و دیدوب و  هنیدم  هب  کیدزن  يداو  رانک  رد  هک  یماگنه  اریز  دنک ؛ يرای  ار  امـش  هک  تسا  رداق  دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  »
هنیدم زا  هک  يداو  فرط  نآ  رد  مه  نیکرـشم  ینعی : يوصقلا ؛» هودعلاب  مُه   » درک و يرای  ار  امـش  دوب ، هدش  امـش  ریگ  نماد  ینوبز 

ایرد لحاس  فرط  رد  رت  نییاپ  یّلحم  رد  دوب ، ناوراک  هارمه  هک  نایفـسوبا  مکنم ؛» لفـسا  بکرلا   » دندوب و هدـمآ  دورف  دوب ، رترود 
« .دنتشاد رارق 

.دندوب ایرد  لحاس  یلیم  هس  رد  نایفسوبا  ناوراک  نآ  ساسا  رب  هک  دنک  یم  دانتسا  یبلک  هتفگ  هب  همادا  رد  یسربط 

رد دنک و  یم  انعم  يداولا » بناج  ، » دوش یم  هدـناوخ  هودِـع )  ) نآ رـسک  هب  مه  و  هودُـع )  ) نیع ّمض  هب  مه  هک  ار  هودـعلا » ، » یبطرق
: تسا دقتعم  اینّدلا »  » هژاو هراب 

مکّودـع و  هنیدـملا ، یلإ  یندألا  بناجلاب  يداولا  ریفـشب  لوزن  متنأ  : » ای هکم » یلی  اّمم  يوصقلا  و  هنیدـملا ، یلی  اّمم  تناـک  ایندـلاف  »
«. یصقألا بناجلاب 

ار اضر » دیشر   » قایس دیدج ، نارّـسفم  زا   (1) هریغ .» نایفس و  یبأ  بکر  ینعی  : » دسیون یم  ًاحیرـص  مکنم  لفـسأ  بکّرلا  هراب  رد  و 
: تسا هدرک  كاردا  ناراگزور ، نآ  زا  ار  كرد  طابنتسا و  نیمه  زین  وا  هک  میهد  یم  رارق  هّجوت  دروم 

ثنؤم يوصقلا  برقألا و  وه  یندألا و  ثنؤم  ایندـلا  و  زواجتلا ...  هانعم  يذـلا  وزغلاک »  » ّودـعلا نم  یه  يداولا و  بناـج  هودـعلا ...  »
.دعبألا وه  یصقألا و 

(2) رحبلا .» لحاس  وه  مکناکم و  نم  لفسأ  ناکم  یف  اهئاقلل ...  نوملسملا  جرخ  یتلا  ریعلا  بکرملاب  دارملا 

.ه  1373 يوفطصم ، نارهت ، پاچ  ص 330 ، نآرقلا ،» تادرفم  ، » بغار کن : نینچمه  .هیآ  لیذ  ص 21 ، ج 8 ، یبطرق ،» ریسفت  - » 1
.ق

نتـشذگ و نآ  يانعم  دریگ و  یم  هشیر  وزغ  زا  هک  هوزغ  دننام  هدش  سابتقا  ودـع  هشیر  زا  دراد و  رارق  تشد  هرانک  رد  هودـع ، - » 2
، بکَر زا  روظنم  و  تسا ، رترود  يانعم  هب  یـصقا  ثنؤم  يوُصق  و  تسا .» رت  کیدزن  يانعم  هب  یندا  ثنؤم  ایند  .تسا  ندرک  زواجت 
هب ناناملـسم و  هاگیاج  زا  رت  نییاپ  ناوراک  نآ  لحم  دـنتفر ؛ نوریب  هنیدـم  زا  نآ ، اب  ییوراـیور  يارب  ناناملـسم  هک  تسا  یناوراـک 

صص 18 و 19 ج 10 ، رانملا ،» ریسفت  «. » دوب ایرد  لحاس  يوس 
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175 ص :

: دسیون یم  رکّذلا  قوف  هیآ  لیذ  رد  دوخ  ریسفت  رد  .ق  .ه   4 هدس 3 - مالعا  زا  یمق » میهاربا  نب  یلع   » بهذم یماما  يامدق  زا 

«. هیماشلا هودعلاب  لزن  ثیح  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  هینامیلا و  هودعلاب  اولزن  ثیح  ًاشیرق  ینعی  »

(1) تتلفا .»...  یتـلا  ریعلا  یه  و  : » دـیوگ یم  دـیامیپ و  یم  ار  ناـگمه  یموهفم  لاور  ناـمه  مکنم » لفـسا  بکّرلا   » صوصخ رد  و 
: دسیون یم  هدشدای  هیآ  ءازجا  لیذ  يزار  حوتفلاوبا 

زا  (2) .دروآ » هّکم  هب  ات  درب  ایرد  رانک  هب  ار  ناوراک  نایفـسوبا  يداولا و  لفـساب  ناکرـشم  دوب و  هدـمآ  دورف  يداولا  یلعاب  لوسر  »
: میهد یم  رارق  شهوژپ  دروم  ار  عوضوم  ایفارغج ، خیرات و  هریس و  عبانم  رد  میوش و  یم  جراخ  ناسانش  هژاو  نارّسفم و  ملاوع 

یم هراشا  دندوب ، هدش  ریگتـسد  ردـب  رد  هک  نایـشیرق  زا  نت  ود  زا  ناناملـسم  قیقحت  يارجام  هب  تسخن  دوخ  باتک  رد  قاحـسا  نبا 
: دومرف اهنآ  هب  ربمایپ  هک  دنک 

- هَّللا لوسر  امهل  لاـقف  لَْـقنَقَعلا ) بیثکلا : و   ) يوصقلا هودـعلاب  يرت  يذـلا  بیثکلا  اذـه  ءارو  هَّللا  مه و  ـالاق : شیرق ، نع  ینربخأ  »
(3) ریثک .»...  الاق : موقلا ؟ مک  مّلسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص 

.يریازجلا مامتها  هب  فجن ، پاچ  ص 278 ، لّوألا ، دّلجملا  یمقلا ،» ریسفت  - » 1
مولعل لیهـسّتلا  باـتک  ، » یبلکلا يّزج  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  کـن : نینچمه  ءزج 10 ؛ ص 417 ، ، 6 ج 5 - حوـتفلاوبا ،» ریـسفت  - » 2

.ق .ه   1355 دّمحم ، یفطصم  رصم ، پاچ  ص 66 ، ءزج 2 ، لیزنّتلا ،»
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  .دوب و  لَْقنَقَع  هپت  نآ  و  دنتـسه ، هپت  نیا  تشپ  رد  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : .دیهد  ربخ  شیرق  زا  ارم  - » 3

271 و 273 صص 268 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا   ...«. » رایسب دنتفگ : تسا ؟ ردقچ  نانآ  دادعت  دیسرپ : هلآ 
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رارق يوصقلاهودع  ینعی : رترود  يداو  رد  هّپت  نآ  دوب و  ردب  رد  يا  هّپت  بیثکلا »  » هک میوش  یم  هّجوتم  ًاحیرص  یخیرات  دنس  نیا  زا 
.دندوب هتفرگ  عضوم  رترود  يداو  رد  هّپت  نآ  تشپ  شیرق ، تسا و  هتشاد 

: دنک یم  هئارا  لَْقنَقَعلا » بیثکلا   » ّتیعقوم زا  يرتشیب  حیضوت  قاحسا  نبا 

بیثکلا لقنقعلا ، نیب  ردـب و  نیب  لَْیلَی  وه  يداولا و  نطب  لقنقعلا و  فلخ  يداولا ، نم  يوصقلا  هودـعلاب  اولزن  یّتح  شیرق  تضم  «و 
يوس خیرات و  نآ  يوس  کی  هک  دانسا  نیا  رد   (1) هنیدملا .» یلإ  لیلی  نطب  نم  ایندلاهودعلا  یف  ردبب  بلقلا  و  شیرق ، هفلخ  يذـلا 

و تسا ؛ لَْقنَقَع  تشپ  ناکم  نآ  دندیزگ و  لزنم  يداو ، ياوصُقلاهودُـع  رد  نایـشیرق  تسا ، ردـب  یخیرات  عیاقو  يایفارغج  شرگید 
: هک تسا  ردب  يداو  نآ  دراد و  رارق  لیلی  لَْقنَقَع ، ردب و  نیب 

يوحن هب  ییاـیفارغج  رظن  زا  یتـّیعقوم  نینچ   (2) عبنی .» بوـنج  سیارلا  برقب  رحبلا  یف  بصی  وردـب  یلإ  ردـحنی  ّمث  ءارفـصلاب  ّرمی  »
- مّلـسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  اـهآر  اّـملف   » هلمج درگنب و  ار  نآ  هتـسناوت  یم  شیرع  شوح  لوح و  زا  ربماـیپ  هک  هدوب 

.دراد ناکم  نیمه  هب  هراشا  لَقنقَعلا » نم  بَّوصَت 

هب هک  يداو - ياـهتنا  ردـب و  نیب  لـصاف  ّدـح  رد  اذـل  هدوب ، ردـب  هقطنم  یبوـنج  اـی  یناـمی  تمـس  يوصقلاهودـع ، نوـچ  نیا  رباـنب 
.دندرک یم  هدامآ  هلمح  يارب  ار  دوخ  نآ ، سپ  رد  نایشیرق  تسا و  هتشاد  رارق  بیثکلا  ای  هّپت  هتفای - ترهش  يوصقلاهودع 

هّپت هک  میباـی  یمو  میرب  یم  یپ  تسا ، هدروآ  شباـتک  رد  ار  نآ  قاحـسا  نبا  دـننام  مه  يدـقاو  هـک  رگید  يدنـس  زا  ار  هناـشن  نـیا 
یگیر یگنس و  ردب » لهس   » يداو و لصاف  ّدحرد  روکذم 

مان هب  تسا  یلحم  نآ  دمآ و  دورف  تشد  لد  رد  لقنقع و  هپت  تشپ  تشد  نایم  رد  يوصقلا ، هودـع  رد  تفر و  شیرق  ناوراک  - » 1
رد لیلی و  هنایم  رد  ایندـلاهودع ، رد  ردـب  ياه  هاچ  تفرگ و  ياج  نآ  تشپ  رد  شیرق  هک  يا  هپت  نامه  لقنقع  ردـب و  ناـیم  لـیلی ؛

ص 271 نامه : دوب ؛» عقاو  هنیدم  تهج 
، رساجلادمح دزیر .» یم  ایرد  هب  عبنی »  » بونج رد  سیار »  » یکیدزن رد  دوش و  یم  ریزارـس  ردب  يوس  هب  درذگ و  یم  ارفـص  زا  - » 2

ص 439 مناغملا ،»  » یقرواپ
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نادیم یماش  تمس  ای  اینّدلاهودع  عقاو  رد  هک  دنتشاد  رارق  ءارفـص  يداو  ییاهن  ّدح  هرانک  رد  ناناملـسم ، سکعرب  .تسا (1)  هدوب 
نیا رد  اه  تعاس  ردب ، ییایفارغج  طیحم  زا  یتّیعقوم  نینچ  تخانـش  يارب  .تسا (2)  هدوب  لفسا  هوک  هنماد  رد  و  ردب ) لهـس  ردب /( 

ّتیعقوم یگنوگچ  هب  هک  نیا  ات  مدومن ؛ اه  لّمأت  ییایفارغج ، یلعف  ّتیعـضو  اب  یخیرات  تادنتـسم  قیبطت  رد  مدرک و  وجتـسج  لحم 
رد ًاقیقد  دراد و  رارق  يوصقلاهودع  نآ  سپ  رد  هک  ردـب  لهـس  رواجم  یگیر  هّپت  رب  اه  تعاس  .متفای  فوقو  ردـب  عیاقو  ییایفارغج 

.منک هّیهت  نآ  زا  يدنتسم  ریواصت  متسناوت  ات  مدرک ؛ فرص  تقو  هدش ، عقاو  ردب  یبونج  تمس 

1 - 17 1 ؛ - 16 1 ؛ ياه 15 - هرکیپ 

ياه هّپت  رواجم  یلامش و  ياهرازنش  رد  ینعی  تسا ؛ هدش  عقاو  ردب  یماش  تمـس  رد  يداو و  هرانک  رد  اینّدلاهودُع »  » میتفگ هچنانچ 
ینش هّپت  نآ و  پچ  تمـس  رد  ًاقیقد  يوصقلاهودع )  ) یگنـس هّپت  میریگ ، یم  رارق  هعقاو  نادیم  لفـسا و  هوک  لباقم  یتقو  .نآ  ینش 

، تسا هعقاو ، نادیم  رب  فرـشُم  هک  اینّدـلاهودع  ِینـش  هّپت  تشپ  زا  گنج ، ماگنه  رد  ناناملـسم  .تسا  نایامن  نآ  تسار  تمـس  رد 
.تسا هدروخن  تسد  یقاب و  نانچمه  رهش  هدودحم  يانثتسا  هب  زین  زورما  اهرازنش  نیا  .دنا  هدش  نادیم  مزاع 

مـشچ لفـسا ، هوک  هنماد  ياه  نش  زا  یهوبنا  اب  نانچمه  رگید  یتمـسق  یمومع و  ناتـسربق  تروص  هب  ردب  لهـس  زا  یتمـسق  نونکا 
.دراد یخیرات  يزادنا 

هک دوش  یم  نئمطم  یخیرات  تادنتـسم  نیا  هظحالم  اـب  يا  هدـنهوژپ  ره  تسا و  نکمماـن  ًاـبلاغ  تخـس و  اهرازنـش  نیا  رد  تکرح 
.دنا هدش  یناوارف  ياه  یتخس  لّمحتم  لحم ، نیا  رد  تنوکس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هدوب و  بآ  یب  ناناملسم ، هاگلزنم 

.مدرک (3) هّیهت  هدوب ، ناناملسم  هاگلزنم  ریسم و  هک  اینّدلاهودع  ینش  هّپت  زا  قیقد  اًلماک  ریوصت  هس  ریقح ،

ص 9 ج 1 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
، يدوهمس ص 15 . ج 2 ، يربکلا ،» تاـقبطلا   » دعـس نبا  و 401 ؛ صص 400  ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریـسلا  ، » ریثـک نبا  کـن : نینچمه  - 2

.لیلی لیذ  ص 1333 . ءزج 4 ، افولا ،» ءافو  »
.ادهش روبق  اب  طابترا  رد  ینش  هّپت  : 1 هرکیپ 19 - .هعقاو  نادیم  رهش و  اب  طابترا  رد  ینش  هّپت  : 1 هرکیپ 18 - - 3
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ًایناث و  تسا ؟ هنوگچ  نآ  یلعف  ییایفارغج  هشقن  ًالّوا  مینیبب : اـت  مینز  یم  دـنویپ  مه  هب  ار  ییاـیفارغج  هقطنم  نیا  فلتخم  ءازجا  نونکا 
، ردب عیسو  هقطنم  رد  نایفسوبا  ناوراک  ریسم  هشقن  ًاثلاث  تسا و  هدوب  هنوگچ  یلعف  ّتیعقوم  هب  هّجوت  اب  نآ  یخیرات  ییایفارغج  هشقن 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  هنیدم  هّکم و  ءارفص ، يداو 
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دحا رد  ناناملسم  عافد  شیرق و  هلمح  مود : لصف 

تّیعقوم هژاو و  دحا ؛ فلا :

هراشا

ار نآ  هیمـست  هجو  تسا » هنیدم  رد  روهـشم  یهوک  مان  دـحا  : » دراگن یم  هک  نآ  زا  سپ  دوخ  باتک  رد  .ق  .ه  ياّفوتم 581  یلیهس 
: اریز دراد ؛ دیحوت  هب  یتراشا  ینعم  نیا  نطب  رد  .تسا (2)  هتسناد   (1) كانه » رخأ  لابج  نع  هعاطقنا  هدّحوتل و  »

کلذ و  مسالا ...  اذهب  لبجلا  اذه  هَّللا  یّمس  دق  هیدحألا و  نم  قتشم  مسا  نم  نسحأ  الو  نسحلا  مسإلا  ّبحی  مالـسلا  هیلع  ناکدقو  »
مان نیتّمـض ) هب   ) دُحا هک  نیا  نایب  هب  اهنت  يدابآزوریف (6)  يدیبز (5) و  روظنم (4) و  نبا   (3) هّولع .» دحألا و  نید  عافتراب  رعـشی 

.دنا هدرک  هدنسب  تسا ، هنیدم  رد  یهوک 

رد یهوک  ار  دحا  ناگمه  هک  میسر  یم  ناناد  یفارغج  تفرعم  هب  میرذگب ، هک  تغل  زا 

.تسادج هقطنم ، نآ  ياه  هوک  رگید  زا  تسا و  درفنم  هک  نآ  رطاخ  هب  - 1
ص 158 ثلاث ، ءزج  ماشه ،» نبال  هیوبّنلا  هریسلا  ریسفت  یف  فنألا  ضوّرلا  ، » یلیهس - 2

دنوادخ .دشاب و  هدـش  قتـشم  تیدـحا »  » زا هک  یمـسا  زا  رتوکین  یمان  هچ  تشاد و  یم  تسود  ار  وکین  ياه  مان  ترـضح ، نآ  - » 3
.تسا دحا  نید  ییالاو  يدنلب و  هناشن  هک  تسا  هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  هوک  نیا 

ص 70 ج 3 ، برعلا ،» ناسل  - » 4
ص 287 ج 2 ، سورعلا ،» جات  - » 5

ص 274 ج 1 ، طیحملا ،» سوماقلا  - » 6
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: تسا هدرک  ریرحت  نینچ  راصتخا  هب  ار  دوخ  يامدق  ءارآ  يومح » توقای   » .دنا هدناوخ  هنیدم  لامش 

يذـب سیل  رمحأ  لبج  وه  لبجلا و  اذـهل  لجترم  وه  و  دُـحُأ ، هوزغ  هدـنع  تناـک  يذـّلا  لـبجلا  مسا  ًاـعم ، هیناـث  هلّوأ و  ّمضب  دُـحُأ : »
دوخ مهن و  یم  يرانک  هب  ار  ناناملـسم  يایفارغج  نهک  نوتم  قاروا   (1) اهیلامـش .»...  یف  لیم  هبارق  هنیدملا  نیب  هنیب و  و  بیخانش ،

دادتما یهوک  ار  نآ  هک  مروآ  یم  دای  هب  متسیرگن ، یم  ار  نآ  بناوج  اه و  هشوگ  مدوب و  هوک  نیا  رگ  هراظن  يدّدعتم  ياهزور  هک 
هعومجم تروص  هب  دوب و  نآ  دادـتما  رتـم   6000 متفرگ ، شا  هزادنا  یتقو  .مدید  هنیدـم  لامـش  یبرغ  یقرـش و  تمـس  درد و  هتفای 

یم يرگ  هولج  هنیدم  فارطا  ياه  هوک  رگید  زا  لقتسم  اّزجم و  اًلماک  لاح  نیع  رد  گرزب و  کچوک و  لابج  هلسلس  زا  يا  هتسویپ 
.درک

مینیب یم  میزادرپب ، وجتـسج  هب  نآ  زارف  رب  میوش و  رتـکیدزن  نآ  هب  نوچ  یلو  تسا ؛ يا  هوهق  هب  لـیامتم  زمرق  هوک ، یمومع  گـنر 
: هرکیپ .دنا  هدش  لیکشت  يرتسکاخ  درز و  هایـس ، زبس ، نوچ  یناولألا  فلتخم  ياه  هگر  زا  هوک ، نیا  یتینارگ  ياه  گنـس  هراپ  هک 

2 - 1

یبآ .دنا  هتفگ  هانق  يداو  ار  هوک  هنماد  رد  نآ  یلامش  ّدح  هیلا  یهتنم  هک  تسا  يروانهپ  تشد  دحا ، هوک  هنیدم و  رهـش  نیب  هلـصاف 
دحا هنماد  یبونج  تمـس  دـنک ؛ یم  روبع  هنیدـم  یقرـش  هّرح  قیرط  زا  هتفرگ و  همـشچرس  فئاط  زا  دراد ، ناـیرج  يداو  نیا  رد  هک 

.دبای یم  همادا  هباغز  ات  دیامن و  یم  باریس  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  ربق  يذاحم  )

بآ .دراد  ياج  هنیدم  رهش  یبرغ  لامش  رد  ینعی  قیقع ، يداو  رخآ  رد  هک  هنیدم  ياه  یکیدزن  رد  تسا  یّلحم  ءاز  ّمض  هب  هباغز » »
قیقع يداو  هنیدم و  بونج  برغ و  رد  بییذم  ءانونار و  ناحطب ، يداو  نوچ  هنیدـم  ياه  يداو  هّیلک  هب  هانق ، يداو  رد  يراج  ياه 

.دوش یم  لصّتم  بونج  ات  لامش  زا  هنیدم  برغ  لماک  دادتما  رد 

هطقن دنچ  رد  اهنت  ینوکسمریغ و  ًامومع  حّطسم و  یتشد  دحا ، هوک  رهش و  لصاف  ّدح 

ياه هلق  هک  تسا  گنر  خرـس  یهوک  نآو ، دـش  عقاو  نآرانک  رد  دـحا  گنج  هک  تسا  یهوک  ماـن  مود ، لوا و  ّمض  هب  دـحا ، - » 1
ص 109 ج 1 ، نادلبلا ،» مجعم  «. » تسا عقاو  هنیدم  لامش  یلیم  کی  دودح  هلصاف  رد  درادن و  دنلب 
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182 ص :

.دهد ناشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  ّتیعقوم  دناوت  یم  یبوخ  هب  ّتیعضو  نیا  .تسا  یعورزم 

هب نانیشن  هیداب  موجه  رهش و  شرتسگ  ّتلع  هب  دعب ، هب  ماّیا  نآ  زا  دنام و  ياجرب  .ق  .ه  هدس 14  طساوا  ات  اهنت  تلاصا  نیا  هنافّسأتم 
ار نایشیرق  زواجت  و  ًامومع - هنیدم - خیرات  هب  طوبرم  یخیرات  دانسا  زا  يرایسب  تسناوت  یم  هک  تشد  نیا  هنیدم ، فانکا  فارطا و 

.دوش یم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  وحم و  اه  نامتخاس  ششوپ  رد  نامز  رورم  هب  دهد ، ناشن  ًاصوصخ - هنیدم  هب 

هّیهت دـحا  علـس و  هوک  لصاف  ّدـح  رد  ًاـقیقد  تشد ، نیا  زا  .ق  .ه   1325 ياـه 1318 - لاـس  رد  اـشاپ  تعفر  میهاربا  هک  ار  يریوصت 
2 هرکیپ 2 - .دزاس  یم  راکشآ  ام  رب  ار  یمیدق  تلاصا  نآ  تسا ، هدرک 

شهوژپ هسیاـقم و  دروم  مدرک ، هّیهت  ّتیعقوـم  نیا  زا  .ش  .ه  لاس 1354  رد  ریقح  هک  يدیالـسا  اـب  دـناوت  یم  یبوخ  هب  ریوصت  نیا 
نیا رد  درذگ و  یم  لاس  شش  ملوغشم ، باتک  ییاهن  نیودت  شراگن و  هب  هک  اهزور  نیا  ات  ماّیا  نآ  زا  هک  تسا  یعیبط  .دریگ  رارق 

2 هرکیپ 3 - .تسا  هتفای  يرتشیب  ششوپ  اه  هداج  اه و  نامتخاس  زا  تشد ، تّدم 
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183 ص :

یندم مرح  ّدح  دحا ، فلا : / 1

ریغ روث ،»  » نیا دنا و  هدناوخ  روث »  » ار نآ  تادنتسُم ، زا  یخرب  هک  دراد  رارق  یکچوک  هوک  نآ ) تشپ   ) دحا هوک  یلامش  تمـس  رد 
.دشاب یم  هّکم  رد  مان  نیمه  هب  هک  تسا  یفورعم  هوک  زا 

هنیدملا : » تفگ ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تبث  هنیدم  مرح  دودح  نتخاس  مولعم  رد  ار  يا  هتفگ  ربمایپ  زا  ننس »  » باتک رد  دوادوبا 
هدروآ بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هبیش  یبا  نب  رکبوبا  قیرط  زا  ار  ثیدح  نیمه  حیحصلا »  » رد ملسم   (1) روث .»...  یلإ  رئاع  نیب  ام  ٌمارح 

«. روث یلإ  ریع  نیب  ام  مرح  هنیدـملا  : » هک هدرک  تبث  ار  ْریَع  روهـشم  ظّفلت  نامه  رئاع ، هملک  ياج  هب  ملـسم  هک  توافت  نیا  اـب  تسا ؛
زا شمعا  زا  لـقن  هب  نایفـس  زا  وا  نامحّرلادـبع و  زا  لـقن  هب  راـشب  نب  دّـمحم  زا  ار  ثیدـح  حیحّـصلا »  » باـتک رد  يراـخب  یلو  (2)
یم هدومن ، يراددوخ  روث  هملک  رکذ  زا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدرک  تیاور  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  وا  شردـپ و  زا  یمیّتلا  میهاربا 

: دسیون

بجوم روث »  » مان ياج  هب  اذـک »  » هملک دـیق   (3) اذـک .» یلإ  رئاع  نیبام  مرح  هنیدـملا  مّلـسو ... - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - نع  »
.دنهد ماجنا  ییاه  شهوژپ  هنیدم  رد  روث  مان  مه  یهوک  دوبن  دوب و  هب  تبسن  لوحف ، زا  یضعب  هک  دیدرگ 

ات ریع   » زا ار  مرح  دودح  هک  يا  هّدـع  دراد و  دوجو  دـحا  هوک  تشپ  هنیدـم و  یلامـش  تمـسق  رد  یکچوک  هوک  تسا  مّلـسم  هچنآ 
.دنا (4) هتشاد  کچوک  هوک  نامه  هب  رظن  دنا ، هتسناد  روث »

نبدّمحم .جحلا  کسانملا  کن : .هنیدملا  میرحت  یف  باب  ننـس ، دوادوبا ، تسا .» مرح  روث ، ات  ریع  رئاع  لصاف  دح  هنیدم ، رهـش  - » 1
« .دنا هدرک  تیاور  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تیاهن  رد  هک  ینایوار  زا  لقن  هب  ریثک 

یبّنلاءاعد هنیدملا و  لضف  کن : .يوون  حرش  ص 143 ؛ ءزج 9 ، حیحص ، ملسم ، - 2
.هنیدملا مرح  باب  جحلا ، باتک  حیحّصلا ، باتک  يراخب ، - 3

ج 1 خیرات ، راثآ و  ساسا  رب  هنیدم  رهش  هشقن  کن : هنیدم  رد  روث  ریع و  ّتیعقوم  باب  رد  . 2 هرکیپ 4 - کن : ریع  هوک  هراب  رد  - 4
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184 ص :

: تسا هتشون  ًاحیرص  يدوهمس  نیّدلارون 

تمس کچوک  هوک  رب  ار  روث »  » مان هک  یسک  نیلّوا  ًارهاظ   (1) دُحُأ .» فلخ  ریغـص  لبجف  رقبلا - لْحَف  روثلا  ظفلب  هثلثملاب  روث - امأ  »
رد يربط  نیدلا  ّبحم  هک  دوب  .ق  .ه  ياّفوتم 669  يرصب » عورزم  نب  دّمحم  نب  مالّسلادبع  نیّدلا  فیفع  ، » درک قالطا  دحا  یلامش 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  وا  ترابع  ماکحألا » »

: دیوگ یم  هنیدملا » خیرات   » رد يرطم  لامج   (2) روث .» هل  لاقی  ریغص  لبج  هئارو  یلإ  ًاحناج  هراسی  نع  دُحُأ  ءاَذِح  ّنإ  »

نانیا اب  هدیقع  مه  هّیمیت » نب  سابعلاوبا   » (3) و فلس .» نع  فلخ  هنیدملا  لهأ  هفرعی  ریغص  رودم ، هیلامـش  نم  دحُأ  فلخ  ّهنإ  روث : »
: دنک یم  حیرصت 

باتک رد  يوون »  » (4) هکمب .» يذلا  روث  لبج  ریغ  وه  دُحُأ و  هیحان  یف  لبج  روث  رامحلا و  وه  ریعلا و  هبـشی  تاقیملا  دنع  لبج  ریع  »
کّسمت حیحص  حرش  رد  .ق ) .ه  ياّفوتم 544   ) ضایع یـضاق  هتفگ  هب  تسین و  هنیدم  رد  یهوک  مان  روث ، هک  تسا  هدرک  زاربا  دوخ 

هب هتسج و 

رابخاب اـفولا  ءاـفو  «. » دـحا هوک  تشپ  رد  عقاو  تسا  یکچوک  هوک  ماـن  تسا ، رن  واـگ  ياـنعم  هب  هک  روث  نزو  رب  ءاـث و  روث ، اـما  - 1
ص 92 ج 1 ، یفطصملاراد ،»

« .دنیوگ یم  روث  نآ  هب  هک  تسا  عقاو  یکچوک  هوک  نآ ، تشپ  ات  هوک  پچ  بناج  دادتما  رد  دحا و  هوک  تاذاحم  رد  - » 2
یم ار  نآ  لسن  رد  لسن  هنیدـم ، لها  تسا و  لکـش  هریاد  کـچوک و  هک  دراد  رارق  نآ  پچ  دادـتما  رد  دـحا و  هوک  تشپ  رد  - » 3

« .دنسانش
اب هک  دحا  هقطنم  رد  تسا  یهوک  مان  روث ، دراد و  تهابش  رتسا  تشپ  يانعم  هب  ریع  هب  هک  تاقیم  کیدزن  تسا  یهوک  مان  ریع ، - 4

« .دراد توافت  تسا ، عقاو  هکم  رد  هک  روث  هوک 
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185 ص :

: هک تسا  هداد  رظن  يراخب ،» حیحص   » رد روث »  » ياج هب  اذک »  » هملک دیق  روکذم و  ثیدح  دقن 

رکذ اودـقتعا  مّهنأل  ًاضایب  هناکم  كرت  نم  مهنم  اذـکب و  هنع  ینک  نم  مهنمف  روث  اّمأ  ًاریع و  اورکذ  يراخبلا  باتک  یف  هاورلا  رثکأ  »
: هک هدرک  لیم  هراشا و  نیتلا  نبا  هیرظن  هب  ینالقسع (2)  رجح  نبا   (1) أطخ .» انه  روث 

رد .ق  .ه  ياّفوتم 536  يرزاـم  (3) و  هتاور .» ضعب  نم  هماهبا  لب  هنم ، طـلغ  وهف  طـلغ  ّهنـأل  ًادـمع  لـبجلا  مسا  مهبأ  يراـخبلا  ّنإ  »
: هک دراد  تحارص  ملسم » دئاوفب  مْلعُملا  »

« مالـس نب  مساق  دـیبعوبا   » نانیا زا  لبق   (4) دُـحُأ .» حیحـصلا  لاق و  هکمب ، روث  اـّمنا  يوارلا و  نم  مه  اـنه و  روث  اـملعلا  ضعب  لاـق  »
هنیدم یلاها  هک  تسا  هدرک  زاربا  هتـسناد و  قارع  لها  تیاور  ار  نآ  هدرک و  دقن  ار  روکذم  ثیدح  لیـصفت ، هب  .ق  .ه  ياّفوتم 224 

ام  » ثیدح دیاب  هک  تسا  رواب  نیا  هب  اذل  .دنا  هدرک  یعالّطا  یب  راهظا  هنیدم  رد  یهوک  نینچ  دوجو  زا 

دـنا و هدرک  دای  نآ  زا  هیانک  اب  نانآ  زا  یخرب  روث ، هوک  دروم  رد  اما  دـنا ، هدرک  رکذ  ار  ریع  هوک  يراخب ، باتک  ناـیوار  رتشیب  - » 1
حرـش : » کن تسا ؛» تسردان  هقطنم ، نیا  رد  روث  هوک  زا  ندرب  مان  هک  دـندقتعم  اریز  دـنا ؛ هدراذـگ  یلاخ  ار  نآ  ياـج  زین  یهورگ 

صص 78 و 79 ج 6 ، ینالطسق ، يراسلا » داشرا   » رب هیشاح  نینچمه  .ثیدح  لیذ  صص 142 و 143  ءزج 9 ، ملسم ،» حیحص 
ص 83 ج 4 ، يرابلا ، حتف  - 2

مان يراخب  نایوار  اسب  هچ  و  هدرک ، هابتـشا  هراب  نیا  رد  تسا و  تسردان  نآ  مان  اریز  هدراذـگ ؛ مهبم  ار  هوک  مان  ًادـمع  يراخب ، - » 3
« .دنا هدراذگ  مهبم  ار 

تراـبع و  تسا ، عقاو  هکم  رد  روث  هوک  اریز  تسا ؛ هدوب  يوار  رادـنپ  دـنناد ، یم  اـجنیا  رد  ار  روث  هوـک  اـملع  زا  یخرب  هک  نیا  - » 4
« .تسا دحا  ات  حیحص ... ،
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186 ص :

: هک دنا  هدراذگ  هّحص  یناربط  ظفل  هب  ثیدح  لها  زا  يرایسب  ظاحل  لاور و  نیدب  .دشاب  حیحص  دُحُأ » یلإ  ریع  نیب 

هنکما و زا  ار  ام  هک  زین  ناملـسم  نانادـیفارغج   (1) مّلـسو .»- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  همّرح  مارح  دُـحُأ  ریع و  نیب  اـّمنإ  »
رد يومح  توقای  یجنـس  هتکن  هب  اهنت  دروم  نیا  رد  دنناسانـش و  یمن  هنیدم  رد  روث  مان  هب  ار  یهوک  دـنا ، هدرک  هاگآ  ضرا  نادـُلب 

: دسیون یم  هک  مینک  یم  هدنسب  نادلبلا » مجعم  »

: لاق هکمب ، روث  اّمنا  و  روث ، هل  لاقی  اًلبج  هنیدملاب  نوفرعیال  هنیدملا  لهأ  »

: دسیون یم  هدومن  ضقانتم  ياه  هاگرظن  يدنب  عمج  رد  یعس  سپس   (2) دُحُأ .» یلإ  ریع  نیب  ام  مرح  ّهنأ  ثیدحلا  لهأ  يریف 

مهولا نیبیل  ًاضایب  روث  عضوم  هاورلا  ضعب  كرت  دق  و  میرحتلا ، یف  هکم  یلإ  هفاضم  هنیدـملا  لعج  ّهناک  عم ، ینعمب  یلإ  هریغ  لاق  «و 
 ...«. ُّدشأ َورهـشأ  لوألا  و  دحا ، یلإ  ریع  نم  مالـس : نبا  هیاور  یف  و  يدُـک ، یلإ  ریع  نم  هاورلا : ضعب  لاق  و  هیلع ، نورخآ  برـض  و 

قرط نکاما  کسانملا و   » دوخ باتک  رد  یتقو  يرجه  موس  نرق  زا  یبرح  قاحساوبا   (3)

« .تسا هداد  رارق  مرح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  مرح  دحا ، ات  ریع  هوک  لصاف  دح  - » 1
دح ار  هنیدم  مرح  هدودحم  ثیدح ، ملع  ياملع  و  تسا ؛ عقاو  هکم  رد  روث  هوک  دنـسانش و  یمن  روث  مان  هب  یهوک  هنیدـم ، لها  - » 2

ص 87 ج 2 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  روث » هوک  ات  ریع  هوک  هلصاف  هن  دنناد و  یم  دحا  ات  ریع  هوک  لصاف 
زا یخرب  .تسا  هدرک  هفاضا  هکم  تمرح  هب  ار  هنیدم  تمرح  ینعی  تسا ؛ هارمه  هب  عم  يانعم  هب  ات  یلا  هک  دـنا  هتفگ  نارگید  و  - » 3

هدیشک طخ  نآ  يور  مه  یخرب  .دنهد  ناشن  ار  دوجوم  ماهبا  ات  دنا  هتـشاذگ  یلاخ  دوخ  ياه  هتـشون  رد  ار  روث  هملک  ياج  نایوار ،
.تسا هدمآ  دحا  ات  ریع  زا  زین  مالـس  نبا  تیاور  رد  تسا و  يدُک  ات  ریع  زا  هدمآ ، ثیدـح  رد  هچنآ  هک  دـنا  هتفگ  زین  یهورگ  .دـنا 

ص 91 ًاعقص ،» قرتفملا  ًاعضو و  كرتشملا  : » کن نینچمه  تسا .» رتروهشم  رت و  حیحص  تسخن ، ترابع  اما 
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187 ص :

؛ درامـش یمرب  ار  هنیدم  فارطا  ياه  هوک  یمامت  دـسر ، یم   (1) لابجلا » نم  هنیدـملا  لوح  و   » عوضوم هب  هریزجلا ،» ملاعم  جـحلا و 
 ...« هکمب اّمنإ  روث   » اریز تسا (2) ؛ هتسناد  دحا » یلا   » ار نآ  ِحیحص  فیحصت و  ار  روث  يدابآزوریف ،»  » .درب یمن  روث »  » زا یمان  یلو 

هدروآ يور  دـنا ، هدـناوخ  هّکم  روث  زا  ریغ  ار  نآ  هتـسناد و  هنیدـم  رد  ار  روث  هک  یناسک  ءارآ  هب  شرگید  باـتک  رد  هیلاٌراـشم  یلو 
هوک هک  دـنا  هدیـسر  رواب  نیا  هب  سانـش  هنیدـم  یندـم و  ناقّقحم  زا  يراـصنا  سوّدـقلادبع  هک  تسا  يور  نیا  زا  دـیاش  .تسا (3) 

دشاب (4). یم  روث » ، » تسا نایامن  هنیدم  هاگدورف  ریسم  زا  دراد و  رارق  دحا  هوک  تشپ  رد  هک  یکچوک 

ام يارب  هچنآ  لاـح  ره  هب  .تسا (5)  هدروآ  يور  هّیرظن  نیا  هب  دُـحُأ .» ءارو  روث ، لـبج  دوجو  ققح  و  : » هلمج اـب  زین  رـساجلا  دـمح 
ریقح نیا  هچ  رگا  دراد ؛ رارق  هنیدـم ، مرح  رد  هنیدـم ، یبونج  یلامـش - ّدـح  اـی  مرح و  ّدـح  دـحا ، هوک  هک  تسا  نیا  دراد ، ّتیّمها 

زا هک  هچنآ  دـشاب و  یم  رارـص  مان  هب  دـحا و  هوک  یقرـش  بونج  رد  دـنک ، یم  هراـشا  نآ  هب  ظـفاح » یلع   » هک یهوک  تسا  دـقتعم 
ار رـساجلا  دـمح  ّتیعبت  ظفاح و  یلع  و  يراصنا » سوّدـقلادبع   » يأر دـناوت  یمن  تسا ، هدـش  هدـنراگن  لصاح  یخیرات  تادنتـسم 

رـصاعم ناقّقحم  نایم  رد  .تسناد  توافتم  ءارآ  يواح  فالتخا و  دروم  یعوضوم  دـیاب  ار  بلطم  نیا  اذـل  دـهد و  رارق  دـییأت  دروم 
زا دوـخ  هک  یـشاّیعلا » میهاربا  دّیـس   » تاـقیقحت یلو   (6) تسا ؛ هتـساخرب  هّیرظن  نآ  زا  عاـفد  هب  یقابلادـبع » داؤـف  دّـمحم   » هـچ رگا 

ار نآ  فالخ  تسا ، سانش  هنیدم  یندم و  روهشم  ناقّقحم 

ص 407 - 1
ص 384 ج 1 ، طیحملا ،» سوماقلا  - » 2

ص 81 و 82 هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  ، » يدابآزوریف - 3
ص 11 هنیدملا ،» راثآ  - » 4

ص 81 مناغملا ،» ، » یقرواپ - 5
.ق .ه  رفص 1375  .م  ربماتپس 1955   18 ج 27 ، رهزألا ،» هلجم  - » 6

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 782 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_187_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_187_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_187_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_187_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_187_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_187_6
http://www.ghaemiyeh.com


188 ص :

: تسا نیا  دیبعوبا  ترابع  .دنک (1)  یم  تابثا  ام  يارب 

لها اذه  نع  تلأس  دیبعوبا : لاق  .هکمب  روث  امنا  و  روث ، هل  لاقی  اًلبج  هنیدـملاب  نوفرعیال  هنیدـملا  لها  و  قارعلا ، لهأ  ثیدـح  اذـه  »
: تسا رارق  نیا  زا  روظنم (3)  نبا  ترابع   (2) .هنیدملابف » ریع  اّما  هوفرعی ، ملف  هنیدملا 

(4) هکمب » روث  اّمنإ  ًاروث و  یمسی  لبج  هنیدملاب  فرعیال  لیق : هنیدملاب و  نالبج  امه  »

ینتشاد تسود  یهوک  دحا ؛ فلا : / 2

لتق هنیدم و  كاپ  مدرم  هب  نایشیرق  موجه  شارخلد  هعقاو  زا  یناشن  رابتعا  هب  هچ  هنیدم و  مرح  ظاحل  هب  هچ  هتشارفارب ، یهوک  دحا ،
.تسا رادروخرب  مالسا  خیرات  رد  یّصاخ  ترهش  زا  اهنآ  تیانج  و 

دنا هتشاد  لیم  نآ  هراظن  هب  يدامتم  ياه  نرق  رد  ناملسم  ناملاع  نافراع و  اب  شودمه  ناناد ، یفارغج  ناخّروم و  ناحاّیس ، نارئاز ،
.دناشک یم  ربمایپ  تایح  نارود  هب  ار  نانآ  هک  دنبای  یم  ناشوج  یتّیونعم  دنریگ ، یم  رارق  شراوج  رد  یتقو  و 

رظانم زا  یکی  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابز  زا  ثیداحا ، نایم  رد  هک  ینایب  نیرتابیز 

، هرهاق ص 201 ، ج 2 ، ثیدـحلا ،» بیرغ  یف  قئافلا  ، » يرـشخمز کـن : زین  .ق  .ه   1388 / 5 خّروم 1 / ، 2874 هنیدملا ، هدـیرج  - 1
.ق .ه   1324 دابآردیح ، .ق  .ه   1366 یبلح ،

یم هکم  رد  یهوک  ار  روث  هکلب  دنـسانش ، یمن  هنیدم  فارطا  رد  روث  مان  هب  یهوک  هنیدم  لها  اما  دـنیوگ ، یم  نینچ  قارع  لها  - » 2
« .تسا هنیدم  رد  ریع  هوک  اما  .تخانشن  ار  نآ  یسک  مدرک ، لاؤس  هنیدم  لها  زا  روث  هوک  نآ  هرابرد  دیوگ : دیبعوبا  .دنناد 

ص 305 ج 6 ، برعلا ،» ناسل  - » 3
عقاو هکم  رد  روث  هوک  اریز  دسانـش ، یمن  روث  ماـن  هب  یهوک  هنیدـم  رد  یـسک  هک  هدـش  هتفگ  و  هنیدـم ؛ رد  تسا  هوـک  ود  نآ ، - » 4

« .تسا
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189 ص :

هدش و يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناسل  رب  یعیبط ، هاگرظنم  کی  ندید  زا  يدنیاشوخ  نّیبُم  هک  ینخس  هدش و  هدینش  یعیبط 
: هک تسا  دحا  هوک  هراب  رد  ترضح  نآ  هتفگ  تسا ، هدیسر  ناناملسم  شوگ  هب 

« .میراد شتسود  دراد و  نامتسود  دحا  هوک  نیا  « ؛» ُهُّبُِحن انّبُِحی و  دُحُأ  لبج  اذه  »

هداد رارق  دانتـسا  دروم  ًارّرکم  هدومن (1) و  تبث  دیمح  یبا  کلام و  نب  سنا  زا  شدانـسا  هلـسلس  هارمه  هب  يراخب »  » ار ثیدـح  نیا 
یمق (5) هجام (4) و  نبا  زین  (3) و  دنسم »  » رد لبنح  نب  دمحا  کلام و  نب  سنا  زا  شدانسا  هلسلس  هب  ملـسم »  » نینچمه .تسا (2) 

: دنک یم  تیاور  يدعاس  دیمحوبا  .دنا  هدرک  هراشا  نادب 

، دُحُأ اذه  هباط و  هذه  لاق : هنیدملا ، یلع  انفرشأ  اذإ  یّتح  كوبت  هوزغ  نم  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  عم  اْنلبقأ  لاق  »
: دندقتعم ثیدح  ینعم  رد  ناملاع  زا  يا  هّدع  هک  دنک  یم  هراشا  دوخ  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا   (6) هّبحن .» انّبحی و  لبج 

(7) هناریج .» مّهنأل  راصنألا  مهب  دارملا  دُحُأ و  لهأ  ریدقتلاو  فاضم  فذح  یلع  ّهنإ  »

باب 28 يزاغملا ،» ، » باتک 64 حیحص ،» ، » يراخب - 1
باتک 43 . 503 - 504 ثیداحا 462 ، جحلا  باتک 15  . 74 باب 71 - ریّسلا ، داهجلا و  باتک 56  باب 54 ، هاکّزلا  ياه 24  باتک  - 2

ثیدح 11 نآرقلا ،
.هنیدملا لضف  باب : جحلا  يوون  حرش  ص 139 ؛ ج 5 ، حیحص ،» ، » ملسم 337 ؛ صص 387 - ج 2 ، دنسم ، - 3

.کسانملا ننس ،» - » 4
ص 12 ج 1 ، راثآلا ،» مکحلاهنیدم و  راحبلاهنیفس و  - » 5

هنیدم کیدزن  هب  هک  نآ  ات  میتشگ ، یم  زاب  كوبت  هوزغ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هارمه  هب  دیوگ : يدعاس  دـیمحوبا  - » 6
یم تسود  ار  نآ  زین  اـم  دراد و  یم  تسود  ار  اـم  هک  تسا  دـحا  هوک  زین  نیا  تسا و  هنیدـم  هباـط  نیا ، دومرف : ترـضح  .میدیـسر 

« .میراد
رد هک  دنتـسه  راصنا  نآ ، زا  دارم  هک  تسا  دـحا » لـها  ، » ثیدـح رد  دـحا  زا  روظنم  هدـش و  فذـح  فاـضم  ثیدـح ، نیا  رد  - » 7

صص 377 و 378 ءزج 7 ، يرابلا ،» حتف  «. » دننک یم  یگدنز  دحا  یگیاسمه 
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190 ص :

: دنا هتفگ  ثیدح  نافراع  زا  رگید  يا  هّدع  .دنک (1)  یم  حیرصت  دوخ  باتک  رد  یقشمد  يوون  هتفگ ، نیا  هب 

اب شرگن  نیا   (2) ّبحی .» نمب  بحی  نم  لعف  کلذ  مهایقل و  هلهأ و  نم  هبرقل  رفس  نم  مدق  اذإ  لاحلا  ناسلب  هرسملل  کلذ  لاق  ّهنإ  »
: دیوگ ریثک  نبا  .تسا  راگزاس  تسا ، هدروآ  شباتک  رد  ریثک  نبا  هچنآ 

: رگید یقایس  هب  (3) و  ّبحملا .» لعفی  امک  هرفس  نم  عجر  اذإ  هلهأ  برقب  هرشبی  ناک  ّهنأل  »

کیدزن ریباعت  نیا  زا  ریغ  هب   (4) ّبحملا .» لعف  کلذ  مهئاقل و  هلهأ و  نم  برقلاب  هرافـسأ  نم  مودقلا  دنع  هآر  اذإ  هرـشبی  ناک  ّهنإ  »
: هک نیا  رب  ینتبم  يریسافت  خیرات ، نهذ و  هب 

«. ّیبنلا ّبحأف  حورلا  هیف  قلخ  هَّللا  ّنأ  لمتحی  »

هللا یلـص  ربمایپ  نایب  نوچ  دنک  یم  رکف  ریقح  .تسا (5)  هتفرگ  رارق  ناقّقحم  هّجوت  دروم  رتمک  هک  دوش  یم  هدـهاشم  اه  باـتک  رد 
نم عوجر  لاح  یف  ، » ثیدح نتم  هب  هّجوت  اب  هلآ  هیلع و 

ص 141 ج 5 ، ملسم ،» حیحص  حرش  - » 1
دنسرخ هداوناخ ، نارای و  رادید  یکیدزن  هنیدم و  هب  تشگزاب  زا  هک  دندومرف  تهج  نادب  لاح و  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  ترضح  - » 2

« .دنیوگ یم  نینچ  رگیدکی  اب  ناتسود  هک  نانچ  تسا  هداد  ناشیا  هب  ار  نارای  رادید  ربخ  دحا ، ییوگ  دندوب و 
یم نینچ  ناتسود  هک  هنوگ  نامه  هداد ، یم  ربخ  ناشیا  هب  ار  نارای  رادید  یکیدزن  رفس ، زا  تشگزاب  ماگنه  دحا  هوک  نآ  اریز  - » 3

ص 18 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن دننک .»
«. دنک یم  نینچ  زین  تسود  دهد و  یم  ربخ  هداوناخ  نارای و  رادید  ندـش  کیدزن  زا  دـحا  هوک  رفـس ، زا  تشگزاب  ماگنه  اریز  - » 4

ص 10 هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  ، » يدابآزوریف
ص 49 لوسّرلا ،» هنیدم  رابخا  ، » راّجن نبا  ظفاح  - 5
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191 ص :

کیدزن ماگنه  هک  تسا  مّلسم  اذل  هنیدملا » یلع  فرشأ  كوبت و  نم  عجر   » هک تسا  هدوب  یلاح  رد  يدمحوبا  تیاور  رد  و  جحلا »
تقباطم لّوا ، هورگ  ریباعت  اب  هجیتن  رد  تسا ؛ هداتفا  قافّتا  یگتـسبلد  راهظا  نیا  رود ، زا  دحا  هوک  ندشادیپ  هنیدـم و  رهـش  هب  ندـش 

: دوش یم  دیکأت  کلام  نب  سنا  ِثیدح  نتم  رد  هصاخ  .دراد (1)  یلوقعم 

(2) اذه .»...  لاقف : دُحُأ  هل  علط  هَّللا  لوسر  ّنإ  »

هعقاو نادیم  دحا ؛ فلا : / 3

هامر هّپت  هانق و  يداو  هب  بونج  زا  دحا و  هوک  هب  لامش  تمـس  زا  هک  تسا  یحّطـسم  نیمز  ناناملـسم ، اب  نایـشیرق  دربن  هعقاو  نادیم 
.تسا هدش  روصحم 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روکذم ، هعقاو  رد  هک  دراد  نآ  هب  تراشا  تسا و  نتخادناریت  يانعم  هب  ْیمر »  » هشیر زا  تغل  رد  هامر » »
بآ همـشچ  ود  نآ ، یلامـش  هنماد  رد  نوچ  .دومن (3) و  رقتـسم  نآ  رب  دـندوب ، نت  هاجنپ  يرهـشقا : هتفگ  هب  هک  ار  ینازادـناریت  هلآ 
نب هیواعم   » ار همشچ  ود  نیا  .تسا (5)  هتفای  ترهش  زین  هماظکلا »  » هب دنا (4) و  هدناوخ  نانیع ) ای  « ) نینیع  » ار هوک  نآ  دراد ، دوجو 

همـشچ هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  ایانّثلاهّبق  دـحا و  ءادهـش  نیبام  ًاقیقد  اهنآ  ّتیعقوم  .درک  يراـج  ار  شبآ  دومن و  رفح  نایفـس » یبا 
زاب يرجه  لّوا  هدس  هب  هامر ، نینیع و  ِمان  ود  ره  تمدق  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هدوب ، نایوما  ینارمع  ياهراک  زا  ًارهاظ  روکذم 

، هامر هّپت  رب  متـشاد ، ار  دحا  دربن  نادیم  زا  رادـید  قیفوت  ریقح ، هک  ییاه  لاس  رد  .مالـسا (6)  زا  لبق  ِبرثی  خیرات  هب  هن  ددرگ و  یم 
اب ّفلؤم  .دوب  دودسم  نآ  زارف  ات  اه  هار  همه  هک  يروط  دوب ؛ هدش  ثادحا  يدّدعتم  ياه  هناخ 

« يزاغملا  » باتکزا هّبحن ،» انّبحی و  لبج  دحأ   » ِباب ، 27 ص 277 ، ج 7 ، يرابلا ،» حتف  ، » ینالقسع رجح  نبا  - 1
« .دومرف نینچ  دش ، رادیدپ  شربارب  رد  دحا  هوک  هک  ینامز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 2

.یمر طیحملا ،» سوماق  ، » يدابآزوریف ص 334 و  ج 3 ، هیاهّنلا ،» ، » ریثا نبا  - 3
ص 173 ج 4 ، نادلبلا ،» مجعم  ، » يومح توقای  - 4

«. مظک «، » سوماق : » کن هماظکلا  هژاو  هراب  رد  ص 1274 . ج 4 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمس - 5
2 - 9 ، 2 - 8 ، 2 - 7 ، 2 - 6 ، 2 هرکیپ 5 - - 6

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 786 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_191_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_191_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_191_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_191_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_191_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_191_6
http://www.ghaemiyeh.com


192 ص :

یمومع هعلاـطم  هب  يو  هناـخ  ماـب  تشپ  زا  درک و  دوعـص  هّپت  هطقن  نیرتـالاب  هب  لـحم ، نیا  ناـنکاس  زا  یکی  يزاون  ناـمهم  فطل و 
اه و هشقن  دـنارذگ و  ار  زور  زا  یتاـعاس  تخادرپ و  دراد ، رارق  دـحا  هوک  روبزم و  هپت  نیب  هک  یحّطـسم  نیمز  ییاـیفارغج  ّتیعقوم 

2 - 12 2 ؛ - 11 2 ؛ هرکیپ 10 - .درک  هّیهت  ار  دوخ  ياهدیالسا 

دحا هعقاو  ب :

هراشا

نیا عوقو  اریز  ددرگ ؛ یم  قالطا  هنیدـم  مدرم  هب  شیرق  هنایـشحو  موجه  هعقاو  رب  ًاـمومع  هنیدـم ، خـیرات  رد  هک  تسا  یماـن  دـحا » »
تـسا هتـسناد  لاّوش » متفه  هبنـش   » ار هثداح  نامز  يربط »  » .تسا هدوب  دحا  هوک  هتـشر  هانق و  يداو  لصاف  ّدح  هوک ، هنماد  رد  هثداح 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  دراد ؛ تقباطم  يدقاو »  » رظن اب  نیا  (1) و 

(3) ردب .» نم  هنس  سأر  : » یسربط خیش  حیرصت  هب  ای   (2) ًارهش .» نیثالث  نینثا و  سأر  یلع  لاّوش  نم  نولخ  عبسل  تبسلا  موی  »... 

هنیدم هب  شیرق  موجه  هزیگنا  ب : / 1

هک نآ  یب  ناشربمایپ  میلاعت  وترپ  رد  دندنارذگ و  یم  تاخاُؤم  تّدوم و  افـص ، حلـص و  اب  ار  یگدنز  ناناملـسم ، دوب و  مارآ  هنیدم 
زوت و هنیک  فیاوط  یـشکرکشل  موجه و  ربخ  هاگان  لاح  نیا  رد  .دندوب  لوغـشم  كولـس  ریـس و  هب  دنـشاب ، يا  هلیبق  موق و  ضرتعم 

.تفای راشتنا  هنیدم  هب  شیرق  تسرپ  تب 

؟ دش مّمصم  هنیدم  رهش  يدوبان  هب  هچراپکی  شیرق ، ارچ  دوب ؟ هچ  موجه  نیا  هزیگنا 

ییاه هنیک  بضغ و  ِباهتلا  ياضرا  يارب  ًافرص  ای  دوب ؛ یتسرپ  تب  نییآ  زا  عافد  فده ، ایآ 

.یسراف همجرت  ص 1014 ، ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
ص 99 ج 1 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو - 2

ص 487، یناّثلا ، دـّلجم  هّیبلحلا ،» هریّـسلا  ، » یبلح نیّدـلا  ناهرب  نب  یلع  کن : نینچمه  ص 90 . يدـهلا ،» مالعاب  يرولا  مالعا  - » 3
«، بهّذلا تارذـش  ، » دامع نبا  کن : زین  .تسا  هدـناوخ  روهمجلا » قافّتاب  ، » لاّوش هام  رد  ار  هثداح  عوقو  هک  هفرعملاراد  نانبل ، پاچ 

.هثلاثلا هّنسلا  ص 10 ، لّوألا ، دّلجم 
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؟ تفرگ یم  تأشن  ردب  رد  ناناملسم  هب  هلمح  ِندنام  ّقفومان  زا  هک  دوب 

رد هشیر  هناکانمشخ ، موجه  نیا  كرادت  دیآ ، یمرب  یخیرات  دهاوش  دانـسا و  رد  جردنم  تاکن  یخیرات و  ياه  نتم  زا  هک  هنوگنآ 
.تسا هتشاد  نیکرشم  یناویح و  يوخ 

رد .دنا  هتسناد  یم  تراغ  راتـشک و  رد  ار  تراقح  ّسح  ناربج  هار  اهنت  شیرق ، یفارـشا  ماظن  ینیـشن و  هیداب  ِتیبرت  مسر و  هب  نانآ 
ماـظن اـب  يا  هلیبق  نهک  ماـظن  ضراـعت  هب  هن  دیـشیدنا و  یم  دوخ  نییآ  هب  هن  نآ ، فارطا  فیاوط  هّکم و  يریگ ، عضوم  نیا  رد  عقاو 

.دوب هداهن  نوریب  اپ  دوخ  يدادجا  ءابآ و  ياه  صخاش  زا  هک  هنیدم  دیدج  یعامتجا 

: مینیزگ یم  رب  هلأسم  نیا  رد  قیقحت  لّمأت و  يارب  ار  اهنآ  نیرت  نهک  مینز و  یم  قرو  ار  یخیرات  دانسا  قاروا و 

: دسیون یم  ماشه  نبا  زا  لقن  هب  قاحسا  نب  دّمحم 

زاب دوخ  ناریـسا  دـندش و  هّکم  زاب  شیرق  رکـشل  دـندش و  ریـسا  یـضعب  دـندش و  هتـشک  شیرق  نارورـس  داتفیب و  ردـب  هعقاو  نوچ  »
هَّللادبع نوچ  دندوب ، هدروآ  لتق  هب  ناشیا  ناردارب  ناردپ و  هک  شیرق  فارـشا  زا  یتعامج  دنتـشگ و  غراف  ناشیا  راک  زا  دـندیرخ و 

شیپ هب  دـندربب و  دوـخ  اـب  موـق  فیراـعم  زا  رگید  یتعاـمج  دنتـساخرب و  هّیما  نب  ناوفـص  لـهج و  یبأ  نب  همَرْکِع  هعیبَر و  یبأ  نب 
: دنتفگ ار  وا  دندمآ و  برح  نب  نایفسوبا 

گنج هب  دندمآ و  نوریب  هّکم  زا  دندوب ، وت  اب  هک  ناناگرزاب  تعامج  نیا  وت و  رهب  زا  شیرق  موق  هک  تسا  مولعم  ارت  نایفسوبا ! يا  »
تّذل هچ  ناشیا  كاله  زا  دعب  ار  ام  دندمآ و  لتق  هب  هلمج  دندوب ، موق  رتهب  رتهم و  هچنآ  داتفا و  ناشیارب  هعقاو  نیا  دـندش و  دّـمحم 

؟ دنام زاب  سومان  قنور و  هچ  ار  ام  برع  نایم  رد  ای  دشاب ؛ شیع  و 

یم مولعم  یخیرات ، نتم  نیا  ساسا  رب   (1) .مینک » روگ  رد  هدنز  ار  دوخ  هک  دـشاب  رت  یلوا  نانچ  میهاوخن ، راک  نیا  ماقتنا  ام  رگا  و 
ندیگنج و مزع  ردب ، هعقاو  رد  شیرق  هک  دوش 

نیّدـلا عـیفر  ياـشنا  هب  نآ ، یـسراپ  همجرت  يزاـجح و  هعبطم  نیّدـلا ، یحم  یبرع : نتم  ، 5 صص 10 - ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریـسلا  - » 1
1360 ص 645 ، .ق ج 2 ، .ه  هدس 6  زا  ینادمه  قحسا 
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.دندش ماقتنا  راتساوخ  هتفرگ ، لد  هب  نادنچود  ار  ناناملسم  هنیک  دشن ، رجنم  نانآ  يزوریپ  هب  نوچ  دنتشاد و  ار  ناناملسم  عمق  علق و 
یگتـسکشرس ار  نآ  لیابق ، مسر  هب  تفای و  شیع »؟ تّذل و  هچ  ناشیا  كاله  زا  دعب   » هلمج رد  ناوت  یم  ردـب  هعقاو  زا  ار  اهنآ  ّرثأت 

»؟ دنامزاب سومان  قنور و  هچ  ار  ام  برع ، نایم  رد  : » دنا هتفگ  هک  دنا  هتسناد  دوخ 

هار هچ  دهد و  یم  یخساپ  هچ  اهنآ  ياضاقت  هب  نایفسوبا  هک  میرگنب  نونکا  .دندرک  حرطم  نایفسوبا  اب  ار  ماقتنا  هلأسم  هک  تساجنیا 
: میناوخ یم  هدشدای  ذخأم  همادا  رد  دوش ؟ یم  داهنشیپ  یّلح 

: دنتفگ مینکب »؟ ات  ندرک  دیاب  یم  هچ  ات  دییوگب  نونکا  : » تفگ نایفسوبا 

مینک و بیترت  تسا ، هّکم  رد  هک  يرکـشل  ره  ام  ات  دنهد ؛ يرای  لام  هب  ار  ام  دـندوب ، وت  اب  هک  ناناگرزاب  نیا  هک  تسا  نآ  باوص  »
، نیا زا  ار  ام  ات  میبلط ؛ تدایز  ِرکـشل  میهاوخ و  ددـم  دـنراد ، ماقم  هّکم  یلاوح  رد  هک  برع  لـیابق  رگید  زا  میزاـس و  ناـشیا  هّدُـع 

« .میهاوخ زاب  راک  نیا  ماقتنا  ات  میهن  هنیدم  رد  يور  روهمج  هب  هک  دشاب  دوش ؛ لصاح  تکوش  راهظتسا و 

درگ یناوارف  هدوت  برع ، لیابق  يراکمه  اب  هک  نآ  مود  ياضاقت  تسا و  هلمح  کی  يارب  یلام  عبانم  نیمأت  تهج  رد  لّوا  ياـضاقت 
.دنریگ ماقتنا  ات  دنور ؛ هنیدم  فرط  هب  دنیآ و 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  میلاعت  راکفا و  ربارب  رد  ار  یماظن  نینچ  ناوت  یم  هنوگچ  هک  نیا  یتسرپ و  تب  نییآ  زا  ینخـس  دنـس  نیا  رد 
دیاب هک  دندیـشیدنا  یم  نیا  هب  اهنت  اهنآ  تسا و  هتـشادن  دوجو  هلیبق  ّتنـس  رد  يرکف  ّلح  هار  .تسا  هدماین  نایم  هب  درک ، ظفح  هلآ 

.ناناملسم زگره  هن  دندوب و  نآ  دجوم  دوخ  هک  يا  هعقاو  رد  تسکش  تباب  مه  نآ  دنریگب ؛ ماقتنا 

یلو دـندمآ ؛ ردـب  يوس  هب  هّکم  ناوراـک  زا  تیاـمح  يارب  اـهنآ  هک  تسناد  یم  دوـب و  هاـگآ  شیرق  هابتـشا  زا  یبوـخ  هب  نایفـسوبا 
دّمحم اب  گنج  دـصق  درک و  لودـع  دوخ  یلـصا  فدـه  زا  هک  دوب  شیرق  نیا  تفای و  ناما  نآ  هب  ناناملـسم  یـسرتسد  زا  ناوراک 

.داهن نایفسوبا  ناوراک  ياپ  هب  ناوت  یمن  ار  شیرق  ياه  هتشک  نیا  ربانب  .دنارورپ  رس  رد  ار  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مامت دنک و  يدردمه  ردب  هعقاو  ناگدنامزاب  اب  نایفسوبا  تسیاب  یم  همه  نیا  اب 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 789 

http://www.ghaemiyeh.com


195 ص :

رهـش هیلع  مجاهت  كرادـت  رد  دـهد و  رارق  نایوج  ماقتنا  نابّـصعتم و  رایتخا  رد  ار  ناوراک  يالاک  ناـبحاص  دوخ و  یلاـم  تاـناکما 
هدمآ دنـس  هلابند  رد  .دنک  یفاو  یعـس  دندرب ، یم  رـس  هب  تاناکما  لقاّدح  اب  یعافد  تازیهجت  تشیعم و  رظن  زا  هک  یمدرم  هنیدم و 

: تسا

لام و تفگب و  ناشیا  اب  لاوحا  دـناوخ و  دوخ  شیپ  دـندوب ، هّکم  رد  هک  ار ]  ] ناـناگرزاب سپ  .دـییوگ » یم  وکین  : » تفگ نایفـسوبا 
.دیبلطب ناشیا  زا  راهظتسا  ددم و 

.دندومنب میظع  یتبغر  نآ  رد  ناناگرزاب 

یم ماقتنا  هب  طقف  نانآ  هک  تسا  دوهـشم  اًلماک  هدرک ، تبث  اهنآ  لاح  ای  نابز  زا  خـیرات  هچنآ  زا  دنتـسج ؟ یم  هچ  راک  نیا  اـب  ناـنیا 
: دندیشیدنا

« .دیهاوخ زاب  يو  باحصا  دّمحم و  زا  دوخ  هنیک  امش  ات  مینکب ؛ ندرک  دیاب  لذب  همه  ام  ياه  لام  زا  : » دنتفگ

هب ار  شیرق  نارـس  هتفگ  دزادرپ و  یم  دحا » هعقاو  ببـس   » نایب رد  قاحـسا  نب  دّمحم  ياه  هتفگ  هب  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  رفعجوبا 
: دنک یم  تبث  نینچ  نایفسوبا 

« .دینک کمک  يو  گنج  يارب  ناوراک  ِلام  اب  .تشکب  ار  امش  ناکین  دّمحم  »

.دندش هدامآ  ربمیپ  گنج  يارب  دندرک ، یم  ناشتعاطا  هک  هماهت  مدرم  هنانک و  لیابق  نایـشبح و  عمج  اب  نایـشیرق  دنتفریذپ و  اهنآ  و 
نایـشیرق اـب  درک ، دازآ  يا  هیدـف  چـیه  یب  ار  وا  ربماـیپ  دـش و  ریـسا  ردـب  هعقاو  رد  هک  یحمج » هَّللادـبع  نب  ورمع  هزعوبا   » یّتح  (1)

: دسیون یم  يربط  .دش  ناتسادمه 

-/ شیرق نارس  زا  رگید  یکی  فانم /- دبع  نب  عفاسم  دناوخ و  یم  گنج  هب  ار  هنانک  ینب  تفر و  یم  هماهت  رد  دش و  نورب  هزع  وبا  »
«. تفر هبانک  نب  کلام  ینب  يوس  هب 

« .درک ناشبیغرت  ربمیپ  گنج  هب  : » يربط هتفگ  هب 

: دنک یم  حیرصت  زین  دوخ  تسا و  رظن  مه  قاحسا  نبا  تیاور  اب  يدقاو » »

.یسراف همجرت  ص 1014 ، ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
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: دنتفگ نایفسوبا  هب  شیرق  نارس 

، سفنألا اوبیط  مه  و  شیرق ، همیطل  هّکم و  لهأ  لاومأ  اّهنإ  تفرع  دـقف  اهتـسبتحاف  اـهب  تمدـق  یتلا  ریعلا  هذـه  رظنا  نایفـس ، اـبأ  اـی  »
هوحن هب  یبلح » نیّدـلا  ناهرب  نب  یلع   » (1) انرئاشع .» انئانبأ و  انئابآ و  نم  لتق  نم  يرت  دـقف  دّـمحم  یلإ  ًاـشیج  ریعلا  هذـهب  نوزّهُجی 

دعس نب  دّمحم  ار  نآ  هک  دراد  یقیقد  تراشا  ناوراک ، رد  دوجوم  ياهالاک  هلماعم  دوس  ّلحم  زا  شیرق  ناناگرزاب  يراذگ  هیامرس 
.متفاین ار  نآ  رگید ، هدشدای  عبانم  رد  ریقح  یلو  تسا ؛ هدرک  تبث  تاقبّطلا »  » رد زین 

«. دّمحم یلإ  ًاشیج  ریعلا  هذه  حبرب  اوزهجت  نأ  سوفنلا  اوبیط  نحن  : » اولاق و 

.یعم فانم  دبع  ونب  کلذ و  یلإ  باجأ  نم  لّوأ  انأ  و  نایفسوبا : لاقف 

ّلکل حـبرلا  ناک  اهحابرأ و  اوجرخأ  رانید و  فلأ  نیـسمخ  تناک  مهلاومأ و  سوؤر  ریعلا  لـهأل  مّلـسف  لاـملا ، حـبر  کلذـل  اولعجف 
هیامرـس نیا  زا  سپ   (2) رانید .» فلأ  نیرـشع  هسمخ و  اوجرخأ  لیق  راـنید و  فلأ  نیـسمخ  جرخأ  يذـلا  ناـکف  يأ  ًاراـنید ، راـنید 

: یبلح هتفگ  هب  هک  دوب  یلام  ياه  تدعاسم  يراذگ و 

تسا و شیرق  هراجتلا  لام  هکم و  لها  لاوما  اـه  نیا  هک  یناد  یم  رگنب ! يا ، هتـشادزاب  يا و  هدروآ  هک  ار  یناوراـک  نایفـسابا ! - » 1
هک یناد  یم  بوخ  و  دنتسرفب ، دمحم  يوس  هب  دنزادنا و  هار  هب  يرکشل  ناوراک ، نیا  لاوما  اب  هک  دنا  هدامآ  تیاضر  لامک  اب  نانآ 

.یبرع نتم  ص 199 ، ج 1 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو .دندش » هتشک  ردب  گنج  رد  یناسک  هچ  ام  نادناخ  نادنزرف و  ناردپ و  زا 
.میهد صاصتخا  دمحم  اب  گنج  يارب  يرکـشل  زیهجت  هب  ار  ناوراک  نیا  زا  لصاح  دوس  میرـضاح  تیاضر  لامک  اب  ام  دنتفگ : - » 2

نم هارمه  یگمه  فانمدـبع  ینب  هفیاـط  مهد و  یم  تبثم  خـساپ  داهنـشیپ  نیا  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نـم  تـفگ : نایفـسوبا 
رازه هاجنپ  اب  ربارب  هک  دش  هدنادرگ  زاب  نآ  نابحاص  هب  یلـصا  هیامرـس  دنداد و  صاصتخا  راک  نیا  هب  ار  هلـصاح  دوس  سپ  .دنتـسه 

، بیترت نیدـب  دوب و  هدـمآ  تسد  هب  دوس  رانید  کی  رانید ، کی  ره  يازا  رد  دـندرک و  ادـج  ار  ناوراک  زا  لصاح  دوس  .دوب  راـنید 
«، هّیبلحلا هریّـسلا  «. » دوب رانید  رازه  جنپ  تسیب و  اب  ربارب  هدمآ ، تسد  هب  دوس  هک  دنا  هتفگ  دوب و  هدـنام  اج  هب  دوس  رانید  رازه  هاجنپ 

.نانبل هفرعملاراد ، ص 488 ، یناثلا ، دّلجملا 
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لام لذـب  هنیدـم و  هب  هلمح  يارب  شیرق  داـّحتا  نیا  زا  زین  نآرق  رد   (1) هماهت .» هنانک و  لـئابق  نم  مهـالاو  نم  شیرق و  تزهجت  «و 
: تسا يرجه  موس  لاس  رد  دحا  هعقاو  عوقو  ببس  نایب  رد  یخیرات  دانسا  دِّیؤم  اًلماک  هک  تسا  هدش  يدای  ناوارف 

َمَّنَهَج یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُوبَْلُغی َو  َُّمث  ًهَرْـسَح  ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث  اهَنوُقِْفُنیَـسَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدُـصَِیل  ْمَُهلاْومَأ  َنوـُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دُحُأ موی  رجأتسا  : » یلام نینچ  اب  هک  هتسناد  نایفس  یبا  هراب  رد  ار  نآ  لوزن  نأش  ًاحیرص  هیآ ، لیذ  رد  یـسربط  خیـش  .َنوُرَشُْحی (2) 

دانتـسا هیوبّنلا » هریـسلا   » رد دـهاجم  ریبج و  نب  دیعـس  قیرط  زا  قاحـسا  نبا  تیاور  هب  (3) و  ّیبنلا » مهب  لـتاقی  شیباـحألا  نم  نیفلأ 
یف تلزن  : » هیآ هک  تسا  نیا  رب  ینبم  هدش و  لقن  یبلکلا  لتاقم و  زا  هک  ار  یتایاور  ندوب  حیحـص  لامتحا  دنچره  تسا (4) ؛ هدرک 

شیپ ار  هنیدم  هب  موجه  ياه  هار  هنازوت ، هنیک  يّدج و  يردق  هب  میمـصت ، نیا  رد  شیرق  .تسا (5)  هدرکن  در  ردب .» موی  نیمعطملا 
، تاکرادـت نیا  هرمز  زا  .دوـمن  دادـملق  شیرق  یگنج  كرادـت  نیرت  يّدـج  ار  نآ  ناوـت  یم  یخیراـت  رظن  زا  هـک  دـندرک  یم  ینیب 

یم اه  هتفگ  نآ  هلابند  رد  قاحـسا  نبا  .ددرگ  اهنآ  ریقحت  شنزرـس و  بجوم  رارف  لیابق ، مسر  هب  اـت  دوب  اـه  نز  ندروآ  هب  میمـصت 
: دسیون

يور رد  ار  ناشیا  میربب و  دوخ  اب  نانز  هکلب  میورن ؛ دّرجم  نانچ  تبون  نیا  زا  »

« .دندش دربن  هدامآ  هماهت ، هنانک و  ینب  لیابق  ینعی  اه ؛ نآ  نارای  شیرق و  - » 1
ترـسح و بجوم  راک  نیا  دـننک و  نینچ  سپ  .دـنراد  زاب  ادـخ  هار  زا  ار  نامدرم  اـت  دـننک  یم  فرـص  ار  دوخ  لاوما  نارفاـک ، - » 2

36 لافنا : دنوش .» یم  هتخیگنارب  منهج  يوس  هب  تشگ و  دنهاوخ  بولغم  دش و  دهاوخ  نانآ  سوسفا 
« .دنورب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گنج  هب  ات  دوب  هدرک  ریجا  ار  هشبح  لها  زا  رفن  رازه  ود  نایفسوبا  دحا ، گنج  رد  - » 3

.م  1956 توریب ، رکفلاراد ، صص 143 و 144 ، عساّتلا ، ءزج  نآرقلا ،» ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - » 4
.م  1981 رکفلاراد ، پاچ  ص 166 ، دّلجم 15 و 16 ، ریبکلا ،» ریسفّتلا  ، » يزار رخف  کن : نینچمه  - 5
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(1) .میهاوخ » زاب  دوخ  ماقتنا  راب  کی  هن  رگا  میهنب و  رـس  هلمج  ای  میهدن ؛ تشپ  دّمحم  رکـشل  زا  لاح  چیه  هب  ات  میراد ؛ زاب  فاصم 
: دسیون یم  يربط  ریرج  نب  دّمحم 

کیرحت ار  نادرم  هک  دـندرب ؛ هارمه  زین  ار  نانز  دـندش و  نورب  هماهت  لها  هنانک و  ینب  نایـشبح و  زا  دوخ  ناسک  همه  اـب  نایـشیرق  »
«. فوفدلاب ءاسنلا  مهعم  جرخ  و  : » تشون یبلح  نیّدلا  ناهرب  (2) و  .دنشاب » ناشرارف  عنام  دننک و 

: هک هدرک  دانتسا  يزوجلا  نب  طبس  هتفگ  هب  سپس 

ِنانز زا  رفن  هدزناپ  هک  دـنراد  رظن  قافّتا  یخیرات  عبانم  همه  ًابیرقت   (3) ایاغبلا .» رومخلا و  فزاعملا و  فوفدـلا و  نایقلاب و  اوراس  «و 
هفالس همرکع ، رـسمه  قراط  تنب  میکح  ّما  نایفـسوبا ، رـسمه  دنه  دوب  نانآ  هلمج  زا  هک  دندرک ؛ یهارمه  رکـشل  اب  شیرق  ناگرزب 
ورمع اب  هک  هطیر  ناوفص و  رسمه  هرب  ماشه ، نب  ثراح  رسمه  دیلو  تنب  همطاف  .ریمع  نب  بعـصم  ّما  هحلط و  یبا  نبا  هحلط  رـسمه 

.دوب طوبرم  صاع  نب 

: دسیون یم  یبلح 

یهارمه نیا  زا  دعس  نبا   (4) رارفلا .» همیزهلا و  مدع  لاتقلا و  یلع  مهنضرحی  مهیلع  نحنی  ردب و  یلتق  نیکبی  ریمع  نب  بعـصم  ّمأ  »
: دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدروآ  نایم  هب  نخس 

ص 646 یسراپ ، همجرت  هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
ص 1015 ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 2

ص 489 یناّثلا ، دّلجم  نامه ، کن : دندرک .» هارمه  دوخ  اب  ار  هراکدب  نانز  هداب و  زاس و  فد و  ناگدنزاون و  - » 3
رارف و زا  يریگولج  دربن و  هب  ار  ناشیا  دنداد و  یم  رـس  هحون  دـندرک و  یم  هیوم  ردـب  ناگتـشک  رب  بعـصم  ّما  هلمج  زا  نانز ، - » 4

.نامه کن : دندومن .» یم  بیغرت  تسکش ،
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، دـحا هثداـح  عوـقو  هنیدـم و  هـب  موـجه  هزیگنا  تـقیقح  رد   (1) لاـتقلا .» یف  مـهل  دـحأ  نوـکیف  مـهّنظفُحیف  ردـب  یلتق  مهنرکذـیل  »
تامیلعت دـیدج و  ماظن  ناوریپ  هیلع  یتدـیقع  يداصتقا و  هزیگنا  هب  دوخ  تسرپ ، تب  لیابق  هک  دوب  يا  هعقاو  اـی  ردـب  زا  یهاوخنوخ 

اب دروخرب  رد  اهنآ  دـیدج  هزیگنا  یهاوخنوخ ، دـندشن ، وربور  يزوریپ  اب  نوچ  دـندوب و  هتخادـنا  هار  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ددم هب  ار  نهک  رخافت  دـنهن و  انب  يربارب  تّوخا و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدـنز  ُتب ، دـباعم  زا  رود  هب  دنتـساوخ  یم  هک  دـیدرگ  یمدرم 

.دنراپس یشومارف  هب  نیون ، لّقعت  ّتیونعم و 

دنناوتن تسا و  هدش  ریقحت  شوختسد  اهنآ  يا  هلیبق  تابّصعت  تناید و  هک  دننک  ساسحا  نیـشنارحص  ِبرع  مدرم  یتقو  تسا  یعیبط 
همه داهن  رد  یتفـص  ییوج ، گنج  هب  هقـالع  .دـنبای  یم  هّیحور  ییوج ، ماـقتنا  هنیک و  يارب  دـنناهرب ، تراـقح  ّسح  نیا  زا  ار  دوخ 
رگید هشیمه  هک  هلیبق  ّتیبصع  اب  تلاح  نیا  .دـشاب  یم  نادرم  ّصاخ  نآ و  ياـه  یگژیو  زا  یکی  يرگتراـغ  تسا و  نانیـشنارحص 

.دنک یم  یّلجتم  هلیبق  ّتیصخش  رد  طارفا  ّدح  رد  ار  یتسرپدوخ  تسا و  هارمه  دنناد ، یم  دوخ  ینوناق  راکش  ار  نامدرم 

ماـّیا رد  موـسرم  لـیابق و  ياـه  گـنج  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوـخ  هب  تسا و  هدوـب  راکـشآ  برع  راودا  هـمه  رد  ّتیعـضو  نـیا 
ياـه هزیگنا  يداـصتقا و  لـماوع  همه  هک  تسا  هدوب  رداـق  هّفلؤـم  نیا  تسا و  هدوـب  گـنج  یلـصا  ّببـسم  یهاوـخنوخ ، ّتیلهاـج ،

.دهد رارق  عاعّشلا  تحت  ار  اهنآ  یتدیقع 

یناولهپ تاّیلمع  يرگتراغ و  يارب  یتصرف  ار  بآ  ياه  همـشچ  اه و  هاگارچ  نایاپراهچ و  صوصخ  رد  فالتخا  اه  نرق  هک  یلیاـبق 
؟ دنبای یم  یتلاح  هچ  دنا ، هداد  تسد  زا  زین  ار  دوخ  يوخدنت  نارس  زا  يرایسب  هک  نونکا  دنتسناد ، یم 

هدوب یّلجتم  اهنآ  یعامتجا  ینید و  موسر  نیرتدـنمورین  زا  یکی  تروص  هب  برع  یفارـشا  رهاظم  يودـب و  یگدـنز  رد  ماـقتنا  مسر 
: تسا دراوم  نیا  زا  ریز ، قیداصم  تسا و 

تاقبّطلا «. » دنزیخرب دربن  هب  يرتشیب  تیدج  اب  دننک و  قیوشت  يرادیاپ  هب  ار  نانآ  دـنروآ و  نانآ  دای  هب  ار  ردـب  ناگتـشک  ات  - »... 1
ص 20 ج 1 ، يربکلا ،»
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گنج همه  زا  و  نزاوه »  » اب هنانک » شیرق و   » نایم راجف » ماّیا   » زین جرزخ .»  » و سوا »  » ِدـنواشیوخ هلیبق  ود  نیب  گنج  ای  ثاعب » زور  »
زیتس گنج و  هب  لاس  لهچ  زا  شیب  ینزریپ  رتش  رطاخ  هب  اهنت  بلغتونب »  » و رکبونب »  » نآ ّیط  هک  دوب  سوسب »  » گـنج رت  نینوخ  اـه 
دحا گنج  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  برع  نایم  رد  ییوج  گنج  يوخ  قیمع  هشیر  هنیرید و  دّیُؤم  همه  اهنیا  .دـنتخادرپ  رگیدـکی  اب 

.دوب (1) هدرک  ادیپ  ناناملسم  ربارب  رد  يدیدج  نادیم  هصرع و  زین 

ریذپان بانتجا  عافد  ب : / 2

: دزاس یم  علّطم  ار  ام  هنوگنیا  هنیدم  هب  هلمح  كرادت  يارب  شیرق  شالت  هجیتن  زا  يدقاو  رمع  نب  دّمحم 

یتئام اوداق  ریثک و  حالـس  هّدُعب و  اوجرخو  لجر ، هئام  فیقث  نم  مهیف  ناک  اهیلإ و  يَوَض  نمب  فالآ  هثالث  مه  شیرق و  تجرخ  «و 
رد تسا و  هدرک  ناشنرطاخ  دوخ  باتک  رد  ار  دنس  نیا  هباشم  دعـس  نبا   (2) ریعب .» فالآ  هثالث  عارد و  هئامعبـس  مهیف  ناک  سرف و 

: دراد یفیرظ  تراشا  هدشریجا ، ِنادرگ  نابایب  نشخ و  ياه  هورگ  صوصخ 

مهددـع ناک  هموق و  نم  اًلجر  نیـسمخ  یف  بهارلا  کلذ  لبق  یّمـسی  ناک  قساـفلا و  رماـع  وبأ  مهعم  هکم و  نم  شیرق  تجرخ  «و 
مهیف لجر  فالآ  هثالث 

«، یناغألا ، » یناهفصا جرفلاوبا  زین : برعلا ؛» مایا  ، » 1344 هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  نارهت ، دّلجم ، ود  برع » خیرات  ، » یتِح پیلیف  - 1
ج 2، برعلا ،» لاوحا  هفرعم  یف  برالا  غولب  ، » یسولآ ص 150 ؛ ج 7 ، ص 150 ، ج 9 ، ، 140 صص 152 - ص 162 و ج 4 ، ج 2 ،
1976 فراعملاراد ، پاچ  ص 62 ، یلهاجلا ،» رصعلا  یبرعلا ، بدألا  خیرات  ، » فیـض یقوش  هثیدحلا ؛ بتکلاراد  رـصم ، موس ، پاچ 

.م
دوخ اب  دوب و  هارمه  نانآ  اب  رفن  دصکی  زین  فیقث  هفیاط  زا  .داتفا  هار  هب  دـندوب ، رفن  رازه  هس  هک  نانآ  ناهارمه  شیرق و  رکـشل  - » 2

ص ج 1 ، يزاغملا ،» : » کن دوب .» نانآ  اب  رتش  رازه  هس  راد و  هزین  دـصتفه  راوس ، بسا  تسیود  دـندرب و  رایـسب  تازیهجت  حـالس و 
203
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ماظن و هراوس  ماشه (2) نبا  هتـشون  ساسا  رب  زین  قاحـسا  نبا   (1) نعظلا .» ریعب و  فالآ  هثـالث  سرف و  اـتئام  مهعم  عراد و  هئاـمعبس 
: یّتح هک  دنک  یم  هفاضا  تسا و  هتسناد  رفن  رازه  هس  تحارص ، هب  ار  شیرق  ماظن  هدایپ 

زین يربـط  ریرج  نب  دّـمحم  رفعجوـبا   (3) .دـندوب » هتفرگرب  حالـس  دـندوب و  هدیـشوپ  هرز  همه  دـندوب ، هدروآ  هـک  ار  شیرق  ناـنز  »
.تسا هدرک  تبث  دوخ  خیرات  رد  يدقاو  هتفگ  دانتسا  هب  ار  شیرق  تارفن  تازیهجت و 

تاکرادـت شیرق و  مزع  زا  ار  ربمایپ  هنامرحم ، يا  همان  لاسرا  اب  بلطملادـبع  نب  ساّبع  راب ، نیتسخن  هک  دـنراد  رظن  قافّتا  ناـخّروم 
تفای و یهاگآ  همان  نتم  زا  عیبر  نب  دعـس  هناخ  رد  تفر و  ابق  هب  بعک  نب  یبا  اب  همان  تفایرد  يارب  ربماـیپ  .تخاس (4)  عّلطم  اهنآ 

اهوگتفگ زا  دعس  رسمه  نوچ  دنراد ، هگن  ناهنپ  ًاتّقوم  ار  شیرق  هلمح  ربخ  دنتشاد  میمصت  هک  نآ  اب  .درک  هرکاذم  صوصخ  نیا  رد 
: تفگ درک و  باطخ  ار  دعس  ربمایپ  دوبن ، ّرس  ظفح  هب  رداق  هدش ، علطم 

بلطملادـبع نب  ساّبع  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  یخیرات  دانـسا  نیا  زا  .شیرق (5)  ریـسمب  سانلا  یف  ربخلا  عاش  و  اهلیبس »! ّلخ  »
ِنازیر همانرب  اب  هک  ناناملسم  نایم  رد  هدش  یفخم  ِناقفانم  اب  هنیدم  نایدوهی  یناهنپ  يراکمه  صوصخ  رد 

نانآ اب  دوخ  هلیبق  زا  درم  هاجنپ  هارمه  هب  تشاد ، بقل  بهار »  » نآ زا  شیپ  هک  قساف  رماعوبا  دـندش و  جراـخ  هکم  زا  نایـشیرق  - » 1
نانآ نایم  رد  دنفـسوگ  رتش و  رازه  هس  راوس و  کت  تسیود  راد و  هزین  دصتفه  هک  دیـسر  رفن  رازه  هس  هب  نانآ  رامـش  دش و  هارمه 

ص 25 ج 1 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  : » کن دوب .»
ص 70 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

ص 651 ج 2 ، نهک ، یسراپ  همجرت  - 3
ص 489 یناّثلا ، دلجم  هّیبلحلا ،» هریّسلا  - » 4

ج يزاغملا ،» ، » يدقاو دش .» رشتنم  مدرم  نایم  رد  شیرق  هلمح  ربخ  تفگزاب و  ار  ربخ  تفر و  نز  نآ  سپ  دورب ! راذگب  تفگ : - » 5
ص 25 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  ص 204 ؛ ، 1
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ربارب رد  تسیاب  یم  دوز  ای  رید  هنیدم  لاح ، ره  هب  یلو  تسا ؛ هداد  ربخ  ار  ربمایپ  دـندوب ، هدـش  دـّحتم  هنیدـم  هب  هلمح  تهج  شیرق 
.دوش وربور  خلت  ّتیعقاو  نیا  اب  دشیدنیب و  يریبدت  شیرق  هلمح 

هلمح كرادت  لوغـشم  اه  هام  شیرق  هک  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  دروخ ، یم  مشچ  هب  یخیرات  كرادـم  نیا  رد  هک  ّتیمهااب  هتکن 
دندش هاگآ  علّطم و  اه  یّکم  میمصت  زا  هنیدم ، فرط  هب  شیرق  رکشل  تکرح  زا  دعب  اهنت  ربمایپ  صخـش  ناناملـسم و  دوب ، هنیدم  هب 

؟ دشاب دناوت  یم  هچ  رما  نیا  لیلد  .دندادن  ناشن  دوخ  زا  یعفادت  مادقا  یضتقم و  ریبدت  نامز  نآ  ات  و 

لیامت تبغر و  مدـع  ًاصوصخ  مالـسا و  رد  ملِـس  حلـص و  رب  ینتبم  میلاعت  يونعم و  ياه  هیام  رد  دـیاب  ار  نآ  ّتلع  منک  یم  ناـمگ 
هب ترـضح  نآ  .درک  وجتـسج  هّکم  فارطا  فیاوط  شیرق و  لیابق  نایوخدنت  نازوت و  هنیک  ناتـسرپ ، تب  اب  لادـج  زیتس و  هب  ربمایپ 

هنیک اه و  توادع  یتسرپ و  تب  نهک  ماظن  هک  تشاد  نانیمطا  دوب و  ملِس  حلص و  تمحر و  ربمایپ  نانچمه  تنوشخ ، همه  نآ  مغر 
هراچ ّتیناسنا  ینالقع و  نامیا  اب  ناوت  یم  دوب ، هدـناود  هشیر  یلهاج  رـصع  زا  هک  ار  کیرات  بولق  دـمجنم و  راکفا  رب  مکاح  ياه 

دـنوش و نارگید  ای  دوخ  یموق  ياه  ّتیبصع  دـیدشت  بجوم  هک  دـننک  يراک  يربص  یب  اب  ناناملـسم  تسیاـب  یمن  لـقاال  اـی  درک ؛
ّتیفارـشا ینمـشد و  ياج  تاواسم ، يردارب و  اـت  دـنهد ؛ زورب  دوخ  زا  يربص  لّـمحت و  يراـبدرب و  نینچ  يارب  ار  شـالت  رثکاّدـح 

.دریگب ار  هناملاظ 

ندنام هب  ربمایپ  هقالع  رد  ًاصوصخ  دحا - هعقاو  يدعب  تاحفص  رد  ترجه و  ات  تثعب  راگزور  زا  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  ّتیعقاو  نیا 
تحت اریز  تساطخ ؛ يا  هعقاو  نینچ  رب  ازغ  حالطـصا  مدقتعم  اذـل  تفای ؛ هنیدـم - رهـش  زا  جراخ  رد  وا  ندـشنورردور  هنیدـم و  رد 
يارب شیرق  بلط  مزع و  زا  ناگدنناوخ ، دوش و  یم  هتفرگ  هدیدان  ریذپان  بانتجا  عافد  هنامولظم و  ّتیعقاو  یمان ، حالطـصا و  نینچ 

یم ّتینهذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـشکرکشل  هلمح و  صوصخ  رد  اـهنت  دـنزرو و  یم  تلفغ  شناـنکاس  هنیدـم و  رهـش  وحم 
.دنبای

ياـنعم هب  ار  ازغ  رگا  اریز  وا ؛ يازغ  اـی  ربماـیپ و  گـنج  هن  تسا و  هدوـب  ناناملـسم  اـب  شیرق  گـنج  هجیتـن  رد  مزع و  دـحا ، هـعقاو 
: ِیخیرات
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«. مهراید یف  مهب  اهتنا  مهلاتق و  یلإ  راس  »

« .دش نوریب  ناشراید  رد  اهنآ  تراغ  هب  نمشد و  گنج  هب  »

ناناملـسم و راید  تراغ  گنج و  يارب  هک  دوب  شیرق  نیا  اریز  .تشاد  دـهاوخن  تقباطم  نآ  یمالـسا  ّتیعقاو  اـب  اًلـصا  مینک ، ریبعت 
هب دـحا » هوزغ   » هن و  شیرق » يازغ  : » مییوگب دـیاب  مینک ، هدافتـسا  ازغ »  » ریبـعت زا  میهاوـخب  رگا  هجیتـن  رد  .درک  جورخ  اـهنآ  راتـشک 

ار ربمایپ  تکرح  دـیاب  اذـل  دوش ؛ یم  ربماـیپ  يازغ  یعادـت  بجوم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یگدـنز  نیواـنع  زا  یکی  ناونع 
.مینک دادملق  عافد  يارب  جورخ 

: دینک لمأت  یخیرات  هعطق  نیا  رد 

.دوب هداد  رارق  طوقس  هناتسآ  رد  ار  هنیدم  هفیلحلاوذ ، هب  شیرق  هاپس  ندش  کیدزن 

تملاـسم هرکاذـم و  قیرط  زا  شیرق  لکـشم  ّلـح  يارب  یهار  هک  نآ  یب  ناناملـسم  داـهن و  یم  شیازفا  هب  ور  هنیدـم  مدرم  ینارگن 
.دنداد یم  رارق  وگتفگ  روش و  دروم  لیجعت  هب  ار  نآ  نادنورهش  رهش و  زا  عافد  هویش  هلباقم و  هوحن  دنشاب ، هتشاد 

ریذپان بانتجا  عافد  ّلح  هار  ود  هب  ناوت  یم  تسا ، هدش  تبث  خـیرات  ياه  باتک  رد  هک  هدـش  هئارا  تاّیرظن  زا  يدـنب  عمج  کی  رد 
.دش نومنهر 

زا عافد  هب  اهنآ  هنایشحو  موجه  ربارب  رد  هدومن ، لّمأت  نایشیرق  هلمح  ات  دننک و  لیدبت  يرگنـس  هب  ار  هنیدم  رهـش  هناخ و  هک  نآ  لّوا 
.دنزادرپب دوخ  ياه  هناخ  سوفن و 

، دزاس مهارف  ار  يرترب  ناکما  یعافد ، ّتیعقوم  رظن  زا  هک  یناکم  رد  دنیامن و  لقتنم  رهـش  زا  جراخ  هب  ار  رهـش  زا  عافد  هک  نآ  مود 
.دننک يریگولج  ناکدوک  نانز و  ماع  لتق  تراغ و  رهش و  هب  موجه  ذوفن و  زا  یتسد ، شیپ  اب  هتخادرپ ، دوخ  عضاوم  میکحت  هب 

اب دوب ، هدـنام  یقاب  ییاهن  يریگ  میمـصت  يارب  هک  یمک  تصرف  رد  هنیدـم و  لها  هاگرظن  ود  نیا  هراب  رد  ربمایپ  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
.دومرف يراددوخ  یحرط  عون  ره  یمزج  هئارا  نامرف و  عون  ره  رودص  زا  دوخ  تخادرپ و  تروشم  هب  رجاهم  راصنا و  ناگرزب 

: دیوگ یم  يدس »  » ِقیقد تیاور  دانتسا  هب  يربط  ریرج  نب  دّمحم 

نارای هب  دنا ، هدیسر  دحا  هب  ناشنارادفرط  نایشیرق و  هک  تفای  ربخ  ربمیپ  یتقو  »
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: دسیون یم  هداد ، رارق  دییأت  دروم  ار  ترابع  نیا  مه  يزوج  مّیق  نبا   (1) درک »؟ دیاب  هچ  دییوگب  تفگ : شیوخ 

هک دـندوب  راـصنا  نیا  اریز   (2) هنیدـملاب .» ثکمی  مأ  مهیلإ  جرخی  ساـنلا أ  مّلـسو - هـلآو ]  ] هـیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  راشتـسا  »
نامجاهم ربارب  رد  نارجاهم  ربمایپ و  زا  عافد  نمـشد و  اب  هلباقم  هوحن  زا  تسیاـب  یم  اـهنآ  دوب و  هتفرگ  رارق  دـیدهت  دروم  ناـشرهش 

یّتـح هک  دوـب  یهار  يوجتـسج  رد  ربماـیپ  تسا ، مّلـسم  هچنآ  یلو  .دـنریگب  میمـصت  باـب  نیا  رد  یتـسرد  هب  دـنوش و  هاـگآ  یّکم 
قاحسا نبا  هک  یخیرات  دنس  نیا  زا  یبوخ  هب  ناوت  یم  ار  تقیقح  نیا  .دشابن  دربن  رگزاغآ  دنک و  يریگولج  دربن  عوقو  زا  رودقملا 

: دومن جارختسا  طابنتسا و  تسا ، هدرک  تبث 

هب ناشیا  رگا  ات  دنشاب ؛ هتسشن  هنیدم  نوریب  زا  هک  میراذگب  شیرق  رکشل  ات  میورن ؛ رد  هب  هنیدم  زا  ام  هک  تسا  نآ  نم  يأر  دومرف : »
.بآ هن  دنام و  نان  هن  ار  ناشیا  دننیشنب و  زور  دنچ  هک  هنرگو  مینک ؛ گنج  تقو  نآ  زین  ام  دننک ، گنج  دنیآ و  هنیدم  رد 

اومیقت نأ  متیأر  ْنإـف  مّلـسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  لاـقف  قاحـسا : نبا  لاـق   » (3) .دـنوش » سپ  زاب  دـنزیخرب و  دـبال 
هللا یلص  ربمایپ  هتفگ  يربط »  » (4) اهیف .» مُهاْنلَتاق  انیلع  اولَخَد  مُه  نإ  ٍماقُم و  ّرـشب  اوماقأ  اوماقأ  نإف  اولزن ، ثیح  مُهوُعدت  هنیدـملاب و 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  هلآ  هیلع و 

یتخس و هب  دندنام و  اج  نامه  رگا  هک  دیراذگاو  دنتسه ، هک  اجنامه  ار  نایشیرق  »

.یسراف همجرت  ص 1516 ، ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
ص 91 ءزج 2 ، داعملا ،» داز  - » 2

.یسراپ همجرت  ص 648 ، ج 2 ، هَّللا ،» لوسر  تریس  - » 3
.يزاجح هعبطم  رصم ، دیمحلادبع ، نیّدلا  یحم  دّمحم  پاچ  ص 7 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ماشه نبا  - 4
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یم مولعم  یخیرات  دنتـسم  نیا  ساـسا  رب   (1) .مینک » هلباقم  اهنآ  اب  هنیدـم  رد  دـنیآ ، ام  يوس  هب  رگا  دـنور و  سپزاـب  دـنتفا ، تنحم 
دوبن و گنج  هب  مّمصم  ِنایشیرق  اب  گنج  هب  رضاح  هنیدم ، یناتسلخن  ياه  هزاورد  یکیدزن  رد  نایشیرق  روضح  مغر  هب  ربمایپ  دوش :

.دندرگزاب هّکم  هب  دنوش و  فرصنم  لادج  زیتس و  زا  ات  دراداو  ار  نانآ  هقوذآ ، ندیسر  زا  يریگولج  اب  تساوخ  یم 

دوب و هباحص  زا  یضعب  دییأت  دروم  رظن  نیا   (2) .تشادن » شوخ  ار  هنیدم  زا  ندش  نورب  ربمیپ  : » دسیون یم  يربط  ریرج  نب  دّـمحم 
فّقوت رب  تحارص  هب  مّلسم  روط  هب  هک  تسا  یناسک  رامـش  رد  یبا » نب  هَّللادبع   » .دندرک یم  بلط  ار  هنیدم  زا  جورخ  رگید  یـضعب 

!«. جرخت هنیدملاب و ال  مقأ  هَّللا ! لوسر  ای  : » تسا هداد  ار  دوخ  یتروشم  يأر  نایب ، نیا  اب  هتشاد و  رظن  هنیدم  رد 

رظن تهارک » اب  ، » تروشم نیا  رد  ربمایپ  هک  تفای  رما  نیا  هب  ار  ناخّروم  قاـفّتا  اراکـشآ  ناوت  یم  یخیراـت ، نیتسخن  راـثآ  رورم  اـب 
.تشاد زاربا  راهظا و  هنیدم  زا  جورخ  هب  ار  دوخ 

: دسیون یم  يربط  ریرج  نب  دّمحم   (3) جورخلل .» هراک  مّلس - و  هلآ ] و   ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  کلذ و  ّلک  : » دسیون یم  یبلح 
ار نمشد » يوس  هب  جورخ  مدع   » دعس نبا   (4) .تفر » دیابن  نمشد  يوس  هک  دوب  ربمایپ  يأر  دننام  لولـس  نب  ّیبأ  نب  هَّللادبع  يأر  »
- هَّللا لوسر  باحـصأ  نم  رباکألا  يأر  کلذ  ناک  : » هلمج اب  زین  يدقاو  .تسا (5)  هتـسناد  راصنألا » نیرجاهملا و  نم  رباکألا  يأر  »

.تسا (6) هدراذگ  هّحص  نآ  رب  راصنألاو » نیرجاهملا  نم  هلآو - هیلع  هَّللا  یّلص 

ص 1016 ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
ص 1016 نامه ، - 2

ص 491 هّیبلحلا ، كردم ، نامه  دوبن ؛» قفاوم  هنیدم  زا  ندش  جراخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اه ، نیا  همه  اب  - » 3
ص 1016 ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 4

ص 26 ج 2 ، ءزج 1 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  - » 5
.یبرع نتم  ص 210 ، ج 1 ، يزاغملا ،» - » 6
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بـش کی  هک  یباوخ  هب  هّجوت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ًارهاظ  نآ ، ساسا  رب  هک  دنا  هدرک  هراشا  یتادنتـسم  هب  ناخّروم  مومع 
هب يدقاو  هنومن  يارب  .دوب (1)  هدرک  لیامت  هقالع و  راهظا  هنیدـم ، رد  ندـنام  رب  ینبم  دوخ  یتروشم  رظن  هب  تبـسن  دوب ، هدـید  لبق 

: دسیون یم  رباج  زا  لقن 

نا هنیدملا و  عردـلا  نا  تلوأف  رحنی  ًارقب  تیأر  هنیـصح و  عرد  یف  ّینأک  تیأر  لاق  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنإ  »
تبث ثیدـح  خـیرات و  بتک  رد  فلتخم  ظافلا  اب  ایؤر  نیا   (2) مهانلتاق .» انیلع  اولخد  اذإـف  هنیدـملاب  اـنمقأ  ول  ریخ و  هَّللا  رفن و  رقبلا 

«: يریون  » هتفگ هب  دراد ؛ دوجو  هنیدم  رد  ندنام  رب  طابنتسا  نآ ، نتم  رد  هدش و 

ِظافلا لقن  رد  فالتخا  زا  یبلح »  » (3) ایؤّرلا .»؟ هذهل  هنیدملا  نم  جرخی  أ ال  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  يأر  ناکف  »
ّتیمها نایرج  رد  ار  ام  اًلماک  دنـس ، نیا  لماک  نتم  هب  هّجوت  مراد  ناـمگ  .تسا (4)  هدرک  دای  دـش ، داـی  نآ  زا  هک  يریبعت  باوخ و 

: دهد یم  رارق  دنتسم  نیا 

: لاق ایؤر  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  يأر  و 

: ظفل یف  .ماللا و  ناکسإب  ًاملث »  » راقفلاوذ وه  يأ و  یفیس » هبابذ  یف  تیأر  حبذت و  ًارقب  تیأر  ًاریخ  یمانم  یف  هحرابلا  تیأر  »

هریـسلا  » رد یبلح  ص 26 و  ج 2 ، يربـکلا ،» تاـقبّطلا   » رد دعـس  نبا  و 67 ؛ صـص 66  ج 3 ، هیوـبّنلا ،» هریـسلا   » رد ماـشه  نبا  - 1
ص 351 ص 271 و ج 3 ، ج 1 ، دنسم ،»  » رد یمراد  ص 18 و  ج 2 ، هیوبّنلا ،»

سپ .دندیرب  یم  رـس  ار  يواگ  مدوب و  یمکحتـسم  هرز  رد  ییوگ  هک  مدید  باوخ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - » 2
مینامب هنیدم  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  دنگوس  ادخ  هب  .ام  زا  يدارفا  واگ ، نآ  تسا و  هنیدـم  مکحتـسم ، هرز  نآ  هک  مدرک  لیوأت  نینچ 

.یبرع نتم  ص 209 ، ج 1 ، يزاغملا ،» «. » مینک دربن  نانآ  اب  دنوش ، دراو  نوچ  و 
رفّسلا برالاهیاهن ،» : » کن دنوشن .» جراخ  هنیدم  زا  هک  دوب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رظن  باوخ ، نآ  ندید  رطاخ  هب  - » 3

.م  1955 بتکلاراد ، ص 84 ، رشع ، عباّسلا 
هفرعملاراد پاچ  ص 490 ، ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلأ  : » کن - 4
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: ظفل یف  و  ترسکنا » یفیس  هبظ  نأک  «و 

: هیاور یف  و  هنیصح » عرد  یف  يدی  تلخدأ  ّینأ  تیأر  ناتبیصم و  امه  هتهرکف و  هبظ  دنع  نم  مصفنا  راقفلاذ  یفیس  تیأر  «و 

: لاق اهتلوأ ؟ ام  هل  لیق  نأ  دعب  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  لاق - .اشبک  فدرم  ّینأ  يأ و  هنیصح .» عرد  یف  ّینأ  تیأر  «و 

: ظفل یف  و  نولتقی » یباحصأ  نم  سانف  رقبلا  اّمأف  »

: هیاور یف  يأ و  یتیب » لهأ  نم  لجر  وهف  یفیس  یف  تیأر  يذلا  ملثلا  اما  .انیف و  نوکی  ًارقب  رقبلا  تلوأ  »

: هیاور یف  و  لتقی » یترتع  نم  »

ماصفنا لصح  روسک و  هفیس  ّدح  یف  لصح  دق  هدح و  یف  روسک  فیسلا  لولف  و  يأ : مکیف » الف  هتلوأف  ّلف  راقفلاذ  یفیس  نأ  تیأر  »
.اهباهذ هتبظ و 

مهیماح و يأ  موقلا .» شبک  لتقأ  ّینإف  شبکلا  امأ  يأ و  .هنیدـملاف  هنیـصحلا  عردـلا  امأ  و  نیرمألا : دوجو  یلع  همالع  کلذ  ناـکف  »
: هباحصأل مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  لاق -

(1) اهیف .» انلتاق  انیلع  اولخد  مه  نإ  ماقم و  ّرشب  اوماقأ  ْنإف  اولزن ، ثیح  مهوعدت  هنیدملاب و  اومیقت  نأ  متیأر  نإ  »

هغیت هک  مدـید  و  دـنُرب ، یم  رـس  ار  يواگ  هک  مدـید  باوخ  رد  بشید  : » دومرف دـید و  یباوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  - 1
هدروآ رگید  لقن  رد  و  دوب » هتسکش  مریشمش  هغیت  ییوگ  : » تسا هدمآ  رگید  ياج  رد  و  تسا » هتشادرب  فاکـش  راقفلاوذ  مریـشمش 

و مدرک » لخاد  مکحتسم  یهرز  رد  ار  متسد  هک  مدید  دوب و  تبیصم  ود  هناشن  نیا  دوب و  هتسکش  راقفلاوذ ، مریشمش  هبل  ایوگ  : » دنا
نآ دندیسرپ : باحصا  مشک .» یم  دوخ  لابند  هب  ار  يدنفسوگ  مراد و  نت  رب  مکحم  یهرز  هک  مدید  : » تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد 

تیاور رد  و  دنوش » یم  هتـشک  منارای  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  هناشن  واگ ، نآ  : » دومرف ترـضح  دـینک ؟ یم  ریبعت  هنوگچ  ار  باوخ 
مریـشمش هغیت  رد  هک  یفاکـش  نآ  و  تسام ، نایم  زا  يدارفا  ندش  هتـشک  هناشن  واگ ، نآ  هک  مدرک  لیوأت  نانچ  : » تسا هدـمآ  رگید 

يرگید لقن  رد  و  دوش ،» یم  هتشک  منادناخ  زا  یکی  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  تسا » نم  نادناخ  زا  یکی  دوب ، هدمآ  دیدپ 
هبل هک  نیا  و  مدرک .» ریبعت  امـش  تسکـش  هناشن  ار  نآ  تسا و  هدـش  هتـسکش  راقفلاوذ ، مریـشمش  هبل  هک  مدـید  : » تسا هدـمآ  نینچ 

دنفسوگ دوب و  هنیدم  مکحم ، هرز  نآ  اما  .دندرمشرب  دادیور  ود  هناشن  ار  نآ  دوب ، هدروخ  فاکش  هتـسکش و  ترـضح  نآ  ریـشمش 
هزاجا مینامب و  هنیدم  رد  هک  دیقفاوم  ایآ  دومرف : دوخ  نارای  هب  ترضح  سپس  میـشُک ؛ یم  ار  نمـشد  دارفا  زا  یهورگ  هک  نآ  هناشن 

دوب دهاوخ  نانآ  راظتنا  رد  يدب  تشونرـس  دنیآ ، دورف  هنیدم  فارطا  رد  رگا  سپ  .دیآ  دورف  دهاوخ ، یم  اجکره  نمـشد  هک  میهد 
« .مینک یم  دربن  نانآ  اب  رهش  رد  دنوش ، دراو  رگا  و 
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یلص دّمحم  تبغر  مدع  هک  تسا  نآ  يارب  نآ ، ریبعت  نایب  باوخ و  نیا  تبث  رب  ناثّدحم  ناملسم و  ناخّروم  دیکأت  ریقح ، نامگ  هب 
نیا .دننک  فیرعت  ماهلا  زا  يا  هلاه  رد  ناناملـسم ، تسکـش  ًاتیاهن  تخـس و  ِلادج  ینیب  شیپ  هنیدم و  زا  جورخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

: مییوگب هک  درادن  نآ  اب  یتافانم  نآ ، میهافم  تاکرتشم  هب  هّجوت  اب  دراد ، دوجو  نآ  دروم  رد  هک  ییاهدیدرت  مامت  اب  رما 

يریگولج حلص و  هماقا  يارب  داهج  دانتسا  هب  نایشیرق ، اب  فاصم  هنیدم و  زا  جورخ  رد  ار  دوخ  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هنیدـم مدرم  عالّطا  هب  دـش ، اقلا  ترـضح  نآ  هب  ایؤر  رد  هک  یماهلا  ددـم  هب  مه  رجاهم و  راـصنا و  ِرباـکا  يأر  هب  زین  يزیرنوخ و  زا 

مدرم مومع  تاساسحا  ندرک  شکورف  بجوم  لماوع ، نیا  زا  کـی  چـیه  ارچ  هک  دراد  دوجو  لاؤس  نیا  ياـج  یلو  تسا ؛ هدـناسر 
اب فاصم  جورخ و  مالعا  تهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رب  مدرم  راشف  زا  اتیاهن  تسا و  هدرکن  دعاقتم  ار  یمومع  ناهذا  هدشن و 

؟ تسا هتساکن  شیرق 

مالسا و خیرات  قاروا  هچ  ره  تسا و  هدیسرن  هدنراگن  تسد  هب  دشاب ، یخیرات  ياه  شـسرپ  نیا  هب  باوج  هدنریگربرد  هک  يدانـسا 
.دهد تاماهبا  نیا  هب  یخساپ  ًامیقتسم  هک  متفاین  یکردم  مدرک ، ور  ریز و  ار  ثیدح 

ریقح نامگ  هب  .تسا  دحا  هعقاو  هب  طوبرم  یلصا  دانـسا  همه  زا  يدنب  عمج  کی  هب  دنتـسُم  تفگ ، ناوت  یم  صوصخ  نیا  رد  هچنآ 
زا یجوم  اـب  مه  داد و  رارق  یّکم  نانمـشد  ربارب  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ینعی  تسا ؛ راـکاطخ  روش ، دروـم  فرط  کـی 

.تسوربور هنیدم  رهش  لخاد  رد  يا  هلیبق  ّتیبصع 

مالـسا میلاعت  هب  نانآ  ییانتعا  یب  ای  یگدزاو  هجیتن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ارجام  نیا  رد  مدرم  يوریپ  مدع  هک  تسناد  دـیاب 
هک يا  هلیبق  روش  زا  یبیکرت  ار  هدیدپ  نیا  دیاب  تسا و  هدوبن 
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ناناملـسم بیـصن  ردـب  رد  هک  یتّیقّفوم  زا  یـشان  هنارورغم  تاساسحا  دـسر و  یم  جـضن  هلحرم  هب  رگید  فیاوط  موجه  ماـگنه  رد 
.مینادب دیدرگ ،

زین نآ  فارطا  کچوک  فیاوط  هنیدـم و  هدـکهد  هب  شیرق  هدـّحتم  فیاوط  موجه  نیرت  هقباس  یب  نیرتگرزب و  زا  سرت  تشحو و 
.دشاب شیرق  اب  فاصم  رهش و  زا  جورخ  هب  اه  یندم  بیغرت  يارب  ییاه  هزیگنا  دناوت  یم 

رد ردتقم  ذفان و  یلماع  تروص  هب  تسا  هتـسناوت  دـیدج ، نییآ  زا  عافد  هب  هدـیقع  نامیا و  روش  یبیکرت ، نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط 
ار لئاسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  یلو  دنک ؛ مادنا  ضرع  هنیدم  رد  ندنام  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  شالت  ربارب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدوب  یتیاعر  نیا  تسا و  هتشادن  یمّکحت  هبنج  ندنام ، هب  وا  مزع  درک ، یم  رازگرب  تروشم  روش و  اب 

.تسا هتسناد  یم  مزال  تروشم » تلاصا   » ِظفح رد 

عناـم هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  .مینک  یم  ادـیپ  يرتـشیب  ناـنیمطا  میدروآ ، هچنآ  هب  میروآ ، رظن  رد  رگا  ار  عوـضوم  سکع 
ًاّنئمطم دمآ ؟ یم  شیپ  هچ  درک ، یم  توعد  بئاصم  لّمحت  لثم و  هب  هلباقم  مدـع  هب  ار  اهنآ  دـش و  یم  هنیدـم  زا  ناناملـسم  جورخ 

هار دـش و  یم  رو  هلعـش  هّکم  برثی و  لیابق  هنیرید  ياه  هنیک  شتآ  .دـنداتفا  یم  ّتتـشت  هب  ناـیّکم  موجه  تشحو  زا  هنیدـم ، لـیابق 
هک ار  مالسا  یلصا  فده  دیشک و  یم  یناگمه  لادج  هب  ار  هریزج  هبـش  يا ، هلیبق  ماظن  هب  یکّتم  یتّنـس و  هویـش  هب  شیرق  اب  هعزانم 

اتکی و يادـخ  هب  نامیا  رتمهم  همه  زا  تشاذـگ و  یم  ماجرفان  دوب ، اه  ترفن  اـه و  هنیک  وحم  فیاوط و  نیب  ْملـس  حلـص و  يرارقرب 
هویش هار و  ًادّدجم  تخاب و  یم  گنر  تنوشخ ، كرش و  يرکف  ماظن  هطلـس  ریز  زا  اهنآ  ییاهر  مدرم و  تاّیحور  اه و  هشیدنا  رییغت 

.دش یم  هتفرگ  شیپ  ّتیلهاج 

رد اًلماک  زونه  دـندوب و  هدـمآ  هنیدـم  هب  هک  دوب  لاس  هس  زا  رتمک  نارجاهم ، ربمایپ و  .میرگنب  يرگید  هیواز  زا  ار  اهزور  نآ  هنیدـم 
شیرق مزع  هک  تسا  یعیبط  .دندش  یمن  بوسحم  دندوب ، هدرک  بسک  یمالسا  نامیا  رد  يرتمک  هبرجت  هک  هنیدم  نادنورهش  رامش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هب  ار  رهـش  زا  عافد  هار  ات  دـنک  راداو  ار  اهنآ  دزاـس و  شّحوتم  ّتتـشت و  راـچد  ار  اـه  یندـم  هلمح ، هب 
یناسنا و نیزاوم  هب  هّجوت  مدـع  راشف و  زا  يّوج  هچ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دـننک  لـیمحت 

.تسا هدوب  وربور  ینآرق 
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بجوم ترضح ، نآ  يرادیاپ  هک  نآ  زا  لبق  دنک و  لمع  عافد  يارب  یشور  ذاّختا  رد  ّتیرثکا  رظن  هب  هک  تفریذپ  ربمایپ  لاح  ره  هب 
تشاذـگ و یمومع  يأر  هب  ار  یمومع  تساوخ  دوش ، یّکم  نارجاهم  هنیدـم و  هدـشدّحتم  هزات  ناملـسم و  هزات  فیاوط  یگدیـشاپ 

.دیدرگ لّمحتم  ار  زوت  هنیک  شیرق  اب  ریذپان  بانتجا  ِفاصم  ِبئاصم  شمدرم ، شوداشود  اهنآ و  اب  دوخ 

َملاع نایم  هدوب و  شکاشک  رد  برع  فیاوط  هنیرید  ياه  تشادرب  زا  یهوبنا  دوخ و  هاگدـید  نایم  ربمایپ  تفگ : تحارـص  هب  دـیاب 
ياهزیتس هب  ار  شیاپ  هتساوخان  هک  دوب  هداهن  ماگ  یمدرم  نایم  وا  .تسا  هدوب  ّریحتم  اه  یـشکرس  اه و  تلاهج  همه  نآ  شتّیونعم و 

رگا .درب  شیپ  برعلاهریزج  نهک  ياه  ّتیعقاو  همه  هرابکی  یفن  اب  ار  دوخ  تلاسر  تساوخ  یمن  وا  .دـندناشک  یم  لیابق  راد  هشیر 
وا هک  مینک  لوبق  میناوت  یم  تسا ، هدرب  برع  نانیـشنرداچ  نورد  هب  هّرذ  هّرذ  ییاـهرجز  هچ  اـب  ار  شتناـید  هار  وا  هک  میـشاب  هاـگآ 

: میبای یم  لیذ  یخیرات  دانسا  رد  ار  دراوم  نیا  .تسا  هدرک  یم  یگتشذگدوخ  زا  تیبرت ، ِترورض  هب  یهاگ 

: دیوگ یم  قاحسا  نبا 

انئادـعأ ال یلإ  انب  جرْخأ  هَّللا ! لوسر  ای  ردـب : هتاف  ناک  نّمم  هریغ  دُـحُأ و  موی  هداهـشلاب  هَّللا  مرکأ  نّمم  نیملـسملا  نم  لاجر  لاـقف  »
«. انفعض مهنع و  انببح  ّانأ  نوری 

: دنتفگ دوب ، هدرک  ریدقت  ناشیا  يارب  ار  تداهش  هجرد  یلاعت  قح  دندوبن و  رضاح  ردب  يازغ  رد  هک  رگید  یتعامج  و 

لایخ شیرق  راّفک  ات  ندرک  ناشیا  اـب  گـنج  نتفر و  دـیاب  یم  نوریب  هّتبلا  مینیـشنب و  هنیدـم  رد  هک  تسین  تحلـصم  هَّللا ! لوسر  اـی  »
يا و هلیبق  يوخ  زا  یبیکرت  تالمج  نیا   (1) میوش » یمن  نوریب  هنیدم  زا  هک  میسرت  یم  ناشیا  زا  ای  تسه ؛ یفعـض  ار  ام  هک  دندنبن 

یخیرات دنـس  ار  نآ  دـیاب  هک  هدـش  روآ  دای  اه  هتفگ  نیا  لابق  رد  ار  ربماـیپ  شنکاو  قاحـسا  نبا  .دـهد  یم  ناـشن  ار  ینید  ّتیبصع 
مینادب یّمهم 

.يزاجح هعبطم  پاچ  ص 7 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
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: مینک لّمأت  نآ  رد  و 

ای يدنتفگ : يدندمایب و  یتعاس  ره  دنتفرگ و  یمن  رارق  سوه  زا  دنتشاد و  گنج  تبغر  هباحـص ...  رتشیب  هک  دندید  نآ ...  زا  دعب  »
« .میهد فاصم  ناشیا  اب  نوریب و  هب  میورب  ات  زیخرب  هَّللا  لوسر 

«. هتمأل سبلف  هتیب  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  لخد  : » هک نیا  ات 

زین يربط  ریرج  نب  دّـمحم  .دـمآ (1)  نوریب  درک و  تسار  دوخ  رب  هرز  تفر ...  هناـخ  هب  تساـخرب و  مالـسلا  هیلع  دّیـس  نآ  زا  دـعب 
: تسا هدرک  هراشا  هباحص  رارصا  جورخ و  هب  ربمایپ  تبغر  مدع  هب  ًاحیرص 

باتک رد  یبلح  یتقو   (2) .دیشوپ » هرز  تفر و  هناخ  هب  ربمیپ  هک  دندرک  رارصا  نادنچ  .دنوش  وربور  نمـشد  اب  دنتـساوخ  یم  اهنآ  »
: هک دنک  یم  هراشا  ریضح  نب  دیسا  ذاعم و  نب  دعس  هتفگ  هب  دوخ 

هل متیأر  ام  هب و  مکرمأ  امف  يأ  هیلإ ، رمألا  اوّدرف  جورخلا  یلع  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  متهرکتـسا  مهل ...  لاقف  »
هک نآ  هصاخ  دراد ؛ نشور  یتیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یتیاضران  ءارآ و  ّتتشت  زا  یبوخ  هب   (3) هوعیطأف .» ایأر  يوه و  هیف 

- هَّللا لوسر  ناک  و  : » قاحـسا نبا  تیاور  هب  ای   (4) هنیدـملا .»...  نم  اوجرخی  نأ ال  هیأر  ناک  : » ربماـیپ هک  دراد  مزج  يزوج  مّیق  نبا 
زا سپ  باحـصا  نامه  شنکاو  هوحن  هب  طوبرم  كرادـم  ّتیعقاو ، نیا  رب  دـیزم   (5) جورخلا .» هرکی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص 

لوبق

ص 649 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
ص 1016 ج 2 ، يربط ، خیرات  - 2

ره ینعی  دیراذگاو ؛ وا  هب  ار  راک  نونکا  سپ  .دیتشاداو  هنیدم  زا  جورخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دـیدوب  امـش  - » 3
ص 491، یناـثلا ، دـلجم  هیوبّنلا :» هریـسلا  «. » دـینک لـمع  نادـب  دـیتفای ، وا  هدارا  تساوـخ و  قباـطم  ار  هچ  ره  داد و  امـش  هب  یناـمرف 

.هفرعملاراد
ص 91 ءزج 2 ، داعملا ،» داز  - » 4

ص 7 هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن تشادن .» شوخ  ار  هنیدم  زا  ندش  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 5
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نامتک ناش  یتیاضران  هک  دشاب  هدـش  هناخ  لخاد  یلاح  عضو و  هب  دـیاب  ندیـشوپ ، هرز  يارب  ترـضح  نآ  ًامّلـسم  .دـشاب  یم  ربمایپ 
یم قاحسا  نبا  .دنا  هدرب  یپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگنتلد  نیا  هب  ناگمه  تسا ، هدش  جراخ  هرز  اب  هناخ  زا  یتقو  یّتح  .دوشن 

: دسیون

«. کلذ انل  نکی  مل  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  انهرکتسا  اولاق : و  سانلا ، مدن  دق  مهیلع و  جرخ  ّمث  »

يادخ ربمغیپ  هب  حاحلا  دسر  یمن  ار  ام  دنتفگ : دندش و  نامیـشپ  دـمآ ، نوریب  مالـسلا ...  هیلع  دیـس  هک  دـندید  نوچ  هباحـص  سپ  »
« .ندروآ راک  رد  هارکا  هب  ار  يو  ندرک و 

: دنتفگ دنتفر و  ربمایپ  روضح  هب  يربط  حیرصت  هب  هک  تساجنیا 

ناج و زا  عافد  ربمایپ  تسا ، مّلسم  هچنآ   (1) کیلع .» هَّللا  یلص  دعقاف ، تئش  ناف  انل ، کلذ  نکی  مل  كانهرکتـسا و  هَّللا ! لوسر  ای  »
مّمصم هتخیـسگ و  ماجل  موجه  ربارب  رد  تسیاب  یم  اذل  .تسا  هتـسناد  ناسنا  مّلـسم  قوقح  زا  یکی  ار  نایمدآ  هناشاک  هناخ و  لام و 

عاـفد نیا  هوحن  تسا ، ثحب  دروم  هچنآ  .دـیامن  بیغرت  دودـحم  عورـشم و  عاـفد  هب  ار  مدرم  دـنک و  عاـفد  هنیدـم  دوخ و  زا  شیرق 
؛ دوب بئاصم  لّمحت  يارب  ییابیکـش  جورخ ، مدع  زا  وا  دصق  دراذگ و  تروشم  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنامه  تسا ؛

یهتنم زیتس ، دربن و  زا  يریگولج  شیرق و  ندنادرگزاب  هب  قیرط ، نیا  زا  دـیاش  دـیآ و  راب  هب  یناسنا  تافلت  ای  تراسخ و  لقاّدـح  ات 
هدش و یم  يرتشیب  تافلت  بجوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیب  شیپ  هب  هک  دوب  یعافد  دنتساوخ ، وا  زا  باحصا  هچنآ  یلو  دوش ؛

هدرک یم  بلـس  نیفرط  زا  ار  همـصاخم  كرت  عون  ره  لاجم  گنج ، هب  دورو  هک  نیا  نمـض  .تسا  هدیدنـسپ  یمن  ار  نآ  ور ، نیا  زا 
.تسا

موجه و ِبضغ  ندشرو  هلعش  نایم  رد  ات  دندرک  یعس  مه  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همه  نیا  اب 

رد يراد ، ندـنام  دـصق  رگا  نونکا  .میدرک  یم  نینچ  دـیابن  هک  نآ  لاـح  میتشاداو ، هنیدـم  زا  جورخ  هب  ار  وت  ادـخ ! ربماـیپ  يا  - » 1
ص 8 نامه ، کن : داب .»...  وت  رب  ادخ  دورد  نامب ، هنیدم 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 807 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_212_1
http://www.ghaemiyeh.com


213 ص :

ذاـّختا رد  ار  اروـش  تروـشم و  سرد  دـنبایب و  گـنج ، هب  عیرـس  نداد  همتاـخ  ملـس و  حلـص و  يارب  یهار  عاـفد ، ِزیمآرّفنت  بّـصعت 
ربماـیپ نوچ  وا  هک  دوشن  هتفگ  اـت  دـنزومایب ؛ دوخ  ناوریپ  هب  تسا ، هتفهن  نآ  رد  مومع  حـلاصم  عفاـنم و  هچنآ  یعمج و  تامیمـصت 

.دناشک یمجاهت  يوخ  هب  یعافد  تلاح  زا  ار  مدرم  ای  تشاذگن ؛ زاب  مدرم  ءارآ  يارب  یهار  تسا 

عضاوم كرادت و  ب : / 3

هراشا

دش هنیدم  زا  جورخ  هدامآ  تشگ ، غراف  یهاگحبص  زامن  زا  نوچ  هعمج  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دروآ  یم  دای  هب  خیرات 
یلو العا  یفده  اب  یمدرم  .دندز  هقلح  ار  لوسر  هچراپکی  دنتفای و  فصولادیاز  یتبغر  دوخ  دیدج  نییآ  زا  عافد  يارب  ناناملـسم  و 

، نکمم تاکرادت  رثکاّدح  اب  دنتشاد و  رس  رد  یهاوخنوخ  تابّصعت  روش  فده ، یب  هک  دندرک  ار  ینامجاهم  دصق  زیچان ، یتاناکما 
اب دـندرک و  یم  ایحا  ار  ّتیلهاج  ننُـس  نانک ، صقر  نانز و  لـبط  دـندوب و  هتـشاد  اـپ  هب  اـهرداچ  .دـندوب  هتخورفا  شتآ  رهـش  راـنک 

راصعا هب  راتفر ، هویـش و  نیا  اب  نانآ  .دـنتخیمآ  یم  مهرَد  دوخ  ِتشرـس  نینوخ  يوخ  اب  ار  یلهاج  رخافت  زیگنا ، ناجیه  ياـهدورس 
نامیا و نشور  هدنیآ  لّمأت ، رکذ و  اب  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  يوس ، نیا  رد  اّما  دنتفای ؛ یم  هر  برعلاهریزج  هتـشذگ 

.دندرک یم  وجتسج  دوخ  يرادیاپ  ّتیمولظم و  رد  ار  ّتیدبا  اب  طابترا 

تعاس اهزور و  نآ  هب  طوبرم  ِخیرات  تاحفـص  زا  هتـساخرب  ِكرد  ساسحا و  تسین و  ّفلؤم  یـصخش  تاساسحا  دش ، هتفگ  هچنآ 
دوخ هک  تسا  یقّقحم  شالت  لاح  ره  هب  تسا و  هدش  یخیرات  قاروا  ِتبث  اهوگتفگ ، لالخ  رد  هک  تسا  ینیماضم  رب  لّمأت  .تساه 

تـسا یتلاح  .دنک  قارـشا  ار  نآ  زا  سپ  ياهزور  زور و  نآ  ات  تسا ؛ هدناشک  هنیدـم  رانک  هب  یخیرات ، دنتـسم  نارازه  يالبال  زا  ار 
: دبای یم  روضح  اه  هتشذگ  رد  یلو  دنک ، یم  یگدنز  زورما  هکلب  درگن ؛ یمن  رود  ياه  هتشذگ  هب  زورما  زا  هک 

هدمآ ص 1016 ) ج 3 ، «، ) كولملا لسّرلا و  خیرات   » باتک رد  هک  هعقاو  ِرامشزور  هب  انب  .تسا  هاتوک  رایسب  دحا  گنج  ِعیاقو  تّدم 
كرت ار  رهـش  عافد ، يارب  هعمج ، دـنتخادرپ و  هرکاذـم  هب  ناناملـسم  هبنـشجنپ ، .دندیـسر  رهـش  یلاوح  هب  شیرق  هبنـشراهچ ، تسا ،

.دندرک
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.تفای يدیدج  أدبم  قرش  ِخیرات  تفای و  نایاپ  زیچ  همه  زور  نامه  هاگماش  دندروآ و  موجه  نایشیرق  هبنش ،

باختنا ایآ  .دنوش  دحا  یهار  ناناملسم  ات  دش  ثعاب  یلماوع  هچ  هک  مینک  یـسررب  دیاب  نایـشیرق ، موجه  عوقو  هثداح و  نایب  زا  لبق 
: میدرگ یم  زاب  تشذگ ، ماّیا  نآ  رد  هبنشراهچ  هبنش و  هس  زور  رد  هچنآ  هب  نایشیرق ؟ ای  دوب  ربمایپ 

شیرق ریسم  ب : / 3 - 1

یکیدزن هفیلحلا - يذ  رد  تشذگ و  غبار  ءاوبا و  يوط ، يذ  ياه  نیمزرس  زا  شیرق  هک  دوش  یم  مولعم  یخیرات  كرادم  يالبال  زا 
فلتخم عبانم  .تسا (1)  هتسناد  هبنشجنپ  زور  رد  ار  نآ  هدوب و  دعس  نبا  حیرصت  دروم  هفیلحلا  يذ  رد  فّقوت  .دز  ودرا  هنیدم - ياه 
هفیلحلا يذ  زا  یّتحو  دننک  یمن  صّخـشم  تسا ، هدیناشک  دحا  هوک  هنماد  هب  ار  نایـشیرق  هک  ار  یهار  ًاقیقد  ثیدح ، خیرات و  هریس ،

رد يدقاو  هتفگ  دسر  یم  رظن  هب  .دنک  یمن  تقباطم  ربمایپ  نامز  رد  هنیدم  ییایفارغج  ّتیعقوم  اب  هکدـنا  هدرب  مان  یقطانمزا  دـحا  ات 
: هک دشاب  رت  کیدزن  تقیقح  هب  هنیدم  فارطا  نیشن  ناملسم  قطانم  يایفارغج  اب  طابترا 

لوغشم دمآ  تفر و  هب  ضرعلا  رد  سپس  ءاطولاب » اولزن  : » اجنآ زا  قیقعلا و  هقطنم  هب  هفیلحلا  يذ  زا  هعمج  هبنـشجنپ و  زور  نایـشیرق 
.دننک هلمح  هنیدم  هب  ات  دندوب 

يداو هرانک  نیتسخن  رد  رهـش و  يرتمولیک  تشه  دودح  رد  میدرک ، دای  هرجش (2)  دجسم  فصو  حرـش و  رد  هچنانچ  هفیلحلا  يذ 
یقطنم هنیدم ، ّتیعقوم  ییاسانـش  ّطلـست و  يارب  هفیلحلا  يذ  كرت  زا  سپ  نایـشیرق  .دراد (3)  ياـج  هنیدـم  یبرغ  بونج  رد  قیقع 

بونج دادتما  رد  ریع » هوک   » تشپ هب  هار  نیا  اریز  دنوشن ؛ هفیلحلاوذ  بونج  یهار  هک  تسا 

ص 25 ءزج 1 ، ج 1 ، يربکلا ،» تاقبطلا  - » 1
لصف 12 ج 1 ، نامه ، - 2

ج 1 راثآ ، خیرات و  ساسا  رب  هنیدم  رهش  هشقن  - 3
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و ریـضن » ینب   » يدوهی لیابق  ياه  نیمزرـس  نایم  رهـش ، هب  ندیـسر  يارب  یتسیاب  یم  اجنآ  زا  تسا و  هدش  یم  یهتنم  هنیدـم  برغ  و 
باختنا تهج  نآ  زا  ار  لامـش  هار  شیرق  ًاتجیتن  .تسا  هدوبن  نکمم  نامز  نآ  یخیرات  ّتیعقوم  اب  رما  نیا  دنیآ و  دورف  هظیرق » ینب  »

موجه يارب  دعاسم  حّطسم و  ًایناث  تسا ؛ هدوب  تعارز  بآ و  ياه  هاچ  ياراد  یلاوح  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرس  اهنت  ًالوا  هک  دندرک 
: هک دوب  دهاوخ  كرد  لباق  يدقاو  یخیرات  نایب  نیا  ارچ  بآ و  هب  مربم  زاین  نایاپراهچ و  دادعت  ترثک  هب  هجوت  اب  اریز  .هنیدم  هب 

فرج ِرگید  ماـن  ضرعلا »  » (1) ءارـضخ .» هب  سیل  ضرعلا  اوکرت  یّتـح  عرّزلا  یف  مهلیخ  مهرهظ و  اّولخ  هعمجلا  موی  اوحبـصأ  اّـملف  »
یلیم هس  رد  میداد ، ناـشن  هنیدـم  یمیدـق  هشقن  رد  هچناـنچ  ءار ) میج و  ّمض  هب   ) فُرُج اـی  و  ءار ) نوکـس  مض و  هب   ) فْرُج تسا و 

زا لمج  هاچ  مشج و  هاچ  تسا و  نیتلبق  دجـسم  فارطا  عرازم  اه و  هاچ  نیمزرـس  دراد و  ياج  هنیدـم  یماش  تهج  رد  یبرغ  لامش 
: یندم خّروم  هلابز  نبا  ریبعت  هب  هک  نیزلا  هعرزم  نآ و  روهشم  ياه  هاچ 

« تسا هدرک  تعراز  اجنآ  رد  ربمایپ  »

ناوت یم  هجیتن  رد  .تسا  هتـشاد  رارق  دحا  هوک  یبرغ  تمـس  ترواجم  رد  هدمآ ، يدقاو  مالک  رد  هک  ءاطولا  هقطنم  هدوب و  اجنآ  رد 
رد هملـسونب »  » هلیبق هک  ار  هصرعلا  ءاطولا و  قطانم  هّیلک  ضرعلا ، يوس  هب  تکرح  هفیلحلاوذ و  كرت  زا  سپ  شیرق  هک  دـش  نئمطم 

ریثا (4) نبا  نابح (3) و  نبا  قاحسا (2) و  نبا  هچنآ  اب  ّتیعقاو  نیا  دندوب و  هدروآ  رد  دوخ  لاغشا  تحت  دنا ، هتشاد  تنوکس  اجنآ 
: ات دندمآ  هنیدم  يوس  هب  نایشیرق  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  دنا و  هدروآ 

هقطنم رد  هک  نادـنچ  دـندرک ، اهر  اهرازتشک  رد  ندـیرچ  يارب  ار  دوخ  نایاپ  راهچ  دندیـسر و  اـجنآ  هب  دـش ، هعمج  زور  نوچ  - » 1
« .دوب هدنامن  نیمز  رب  یهایگ  فرج  ضرع 

ص 66 ج 3 ، هّیوبّنلا ،» هریّسلا  : » کن - 2
ص 222 ج 1 ، تاقثلا ، - 3

ص 150 ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 4
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  لاح ، ره  هب  .دراد  تقباطم   (1) هنیدملا .» یلی  اّمم  يداولا  ریفش  یلع  هانق  نم  هخبَّسلا  نطبب  لبج  نینیعب  اولزن  »
دحا هوک  یبرغ  تمـس  هیلا  یهتنم  رد  هک  نایـشیرق  فالخ  رب  دنک و  یط  هانق  يداو  یقرـش  تمـس  قیرط  زا  ار  هنیدم  دوب  روبجم  هلآ 

.دنک یمازلا  دحا  هوک  هنماد  رد  ار  دحا  هعقاو  ثودح  دوش و  هدیشک  وس  نآ  هب  دندوب ، هدش  فّقوتم 

2 هرکیپ 13 -

ناناملسم ریسم  ب : / 3 - 2

رد يدنتـسم  چیه  .دشاب  یم  رفن  رازه  کی  دنا ، هدش  جراخ  رهـش  زا  هک  هنیدم  ناعفادم  دادـعت  زا  ناخّروم  يوس  زا  هدـش  هئارا  رامآ 
چیه دـشاب و  هدرک  لامعا  يرابجا  مازلا و  ای  هداد  جیـسب  ناـمرف  دارفا ، يروآ  عمج  رد  مالـسا  ربماـیپ  دـهد  ناـشن  هک  میرادـن  تسد 

هک دـهد  یم  ناشن  نیا  .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  صّخـشم ) ای  صاـخ  طابـضنا  تحت   ) اـهنآ یعمج  كرادـت  زا  یخیراـت  شرازگ 
هیلع و هللا  یلص  دّمحم  رانک  هب  دوخ  ياه  هناخ  زا  یصخش  عافد  مزاول  اب  نامیا  هزیگنا  رایتخا و  هب  دوخ و  ناوت  اب  سک  ره  ناناملسم 

.دنور نایشیرق  بناج  هب  ات  دندمآ  هلآ 

.هرز و کی  رفن  تفه  ره  ینعی  دنتـشادن ؛ هرز  دـص  کـی  زا  شیب  ناناملـسم  هک  دراد  رواـب  يدـقاو  هتفگ  هب  يربط  ریرج  نب  دّـمحم 
هک یلاح  رد  دـندش ؛ رازراک  دراو  یثراح  هدرب  یبا  هب  ّقلعتم  يرگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  یکی  بسا  ود  اب  ًاعومجم 

.دندیزرو یم  رورغ  دوخ  عضاوم  میکحت  رد  رتش  رازه  هس  هرز و  دصتفه  بسا و  تسیود  رفن ، رازه  هس  اب  ناکرشم 

هنیدم زا  ناناملسم  تکرح  ریسم  تخانش  رد  ار  ناققحم  دناوت  یم  هک  میناوخ  یم  ار  یعـضاوم  مان  هعقاو ، یخیرات  حرـش  يور  زا  ام 
.دیامن میسرت  ام  نهذ  رد  ار  يریسم  نینچ  ییایفارغج  هشقن  دودح  دهد و  يرای  دحا  ات 

هب رظن  هک  تسا  ییاه  لحم  دنراد ، رظن  قافّتا  يداو  نیا  رد  یخیرات  كرادم  هک  هچنآ 

دورف دراد ، رارق  هنیدـم  دادـتما  رد  هک  یتـشد  هیلا  یهتنم  رد  هاـنق  يداو  کـیدزن  هخبـس و  يداو  ناـیم  رد  هوک  راـنک  نینیع ، رد  - » 1
« .دندمآ
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زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  مّلسم  .تسا  هتفرگ  رارق  ناسانش  هنیدم  دیکأت  حیرـصت و  دروم  هثداح ، عوقو  یخیرات  ّتیّمها 
نیمز قیرط  زا  هاگنآ  هدروآ و  حبص  هب  ار  بش  نیخیش  هناخ  رانک  سپس  هتشاد ، یفّقوت  طوش  رد  اجنآ  زا  هتفر و  عادولاهّینث  هب  هنیدم 
دراد تبسانم  .تسا  هدرپس  هر  دحا  هوک  رد  دوجوم  یگدیرب  لخاد  هامور و  هّپت  رانک  هب  هثراح  ینب  هّرح  هب  روهشم  یقرـش  هّرح  ياه 

ار يریـسم  نینچ  قیقد  هشقن  میناوتب  تیاهن  رد  ات  مینک ؛ دای  هعقاو  خیرات  اب  طابترا  رد  روکذـم  ياه  ناکم  ییایفارغج  ّتیعقوم  زا  هک 
: میهد هئارا 

: هک نیا  رب  ینبم  يدعاس  دیمحوبا  زا  راّجن  نبا  یخیرات  تیاور  ساسارب  عادولاهّینث : . 1

زا ربمایپ  جورخ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم   (1) عادولا .» هینث  زاج  اذإ  یتح  دُحُأ  موی  جرخ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - ّنإ  »
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جورخ  رکذ  زا  سپ  یبلح  هک  نآ  ًاصوصخ  .تسا (2)  هدیدرگ  زاغآ  عادولاهّینث  یلاوح  زا  ًاقیقد  هنیدم ،

: هلمج

«. هینثلا سأر  لصو  نأ  یلإ  راس  «و 

سفن دهـشم  بابذ و  هوک  یقرـش  تمـس  نیب  ًاقیقد  لحم  نیا  .دـهد (3)  یم  ناـشن  جورخ  أدـبم  ناونع  هب  عادولاـهّینث  هب  ار  وا  هّجوت 
نینچ لوبق  دنا ، هتفر  هثراح » ینب  هّرح   » بناج هب  بابذ  هوک  هرانک  زا  ناناملـسم  یخیرات ، ذـخآم  ساسا  رب  نوچ  هتـشاد و  رارق  هّیکز 

.دسر یم  رظن  هب  یقطنم  هنیدم  زا  جورخ  يارب  ییأدبم 

نانامیپ مه  زا  يدایز  دادعت  هک  دش  عّلطم  عادولاهّینث  رد  دـحا ، هب  تمیزع  ّیط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنراد  لوبق  ناخّروم 
هب کمک  تهج  لّولس » نبا  یبا  نب  هَّللادبع   » ِيدوهی

، يدنه یقّتم  کن : درک .»...  روبع  عادولا  هینث  زا  هک  نآ  ات  تفر ، نوریب  هنیدم  زا  دحا  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - » 1
، يدقاو وخـس ؛ دراودا  ص 48 ، ج 2 ، يربـکلا ،» تاـقبّطلا  ، » دعـس نبا  دابآردـیح ؛ هّیناـمثع  پاـچ  ص 275 ، ج 1 ، لاّـمعلازنک ،» »

.یسراف همجرت  ص 157 ، ج 1 ، دحا ، هوزغ  لیذ  يزاغملا ،» »
لصف 21 لّوا ، باتک  کن : عادولاهّینث  هراب  رد  - 2

ص 493 یناثلا ، دّلجملا  هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 3
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»؟ دنتسه یناسک  هچ  اهنیا  : » دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  .دنا  هتفای  روضح  دحا  ات  هنیدم  هقطنم  رد  ناناملسم ،

: دسیون یم  هریس  رد  یبلح 

: تفگ ربمایپ  دوهی » نم  لولس  نبا  یبا  نب  هَّللادبع  ءافلح  ءالوه  : » دنتفگ

: تفگ دّمحم  .ریخ » : » دنتفگ دنا ؟ هدروآ  مالسا  هب  نامیا  اه  نآ  »

نبا تسا و  هدرک  تبث  رگید  ظفل  هب  ار  ینعم  نیمه  يرهزلا  زا  لقن  هب  قاحسا  نبا   (1) كرشلا .» لهأ  یلع  رفکلا  لهأب  رصتنن  ّانا ال  »
: دنک یم  لقن  نینچ  يرهز  زا  ماشه 

ال : » لاقف دوهی ؟ نم  انئافلحب  نیعتـسن  هَّللا أ ال  لوسر  اـی  مّلـسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسرل  اولاـق  دـحأ ، موی  راـصنألا  نأ  »
: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نایب  ذخأم  نامه  رد  دعس  نبا  (2) و  مهیف .» انل  هجاح 

رد ار  هتفگ  نیا  هشیاع ، زا  ریبز » نب  هورع   » ثیدـح رد  ملـسم   (3) نیکرشملا .» یلع  نیکرـشملاب  نیعتـسن  ّانإف ال  اوعجریلف  مهل  اولوق  »
تهارک ثحبم  لیذ  ار  ثیدح  يوون »  » (4) كرشمب .» نیعتسأ  نلف  عجراف  : » دهد یم  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ردب  هعقاو 

.تسا هداد  رارق  یقوقح  یسررب  دروم  ناناملسمریغ ، زا  یهاوخ  کمک 

: تسا هداد  رارق  هّجوت  دروم  هنوگنیا  دوخ ، باتک  رد  ار  نومضم  يزوج  مّیق  نبا 

ص 493 یناّثلا ، دّلجم  هّیبلحلا ،» هریّسلا  : » کن میهاوخ .» یمن  يرای  ناکرشم  زا  نارفاک ، ربارب  رد  ام  - » 1
ترـضح میهاوخب ؟ يرای  نام  يدوهی  نانامیپ  مه  زا  ایآ  دنتـشاد : هضرع  ادخ  ربمایپ  هب  هنیدـم  لها  راصنا  دـحا ، گنج  زور  رد  - » 2

.دیمحلادبع نیّدلا  یحم  دّمحم  ص 8 ، دّلجم 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن میرادن .» يزاین  نانآ  هب  هن  دومرف :
« .میهاوخ یمن  يرای  ناکرشم  زا  ناکرشم ، ربارب  رد  ام  هک  دیدرگزاب ، دومرف : نانآ  هب  - » 3

.يوون حرش  ص 198 ، ءزج 12 ، حیحص ،» : » کن مهاوخ .» یمن  يرای  كرشم  زا  زگره  نم  درگزاب ، - » 4
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هدرک تبث  هنوگنیا  برـالاهیاهن »  » رد ار  قوف  هتفگ  يریوـن   (1) یبأف .» دوهی  نم  مهئاـفلحب  اونیعتـسی  نأ  راـصنألا  نم  موق  هل  رکذو  »
: تسا

اضف و یـسررب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نایب  نیا  رب  دیاب  منک  یم  نامگ   (2) كرشلا .» لهأ  یلع  كرشلا  لهأب  اورـصنتست  «ال 
دوجو هب  ار  یساّسح  تاظحل  اهورین ، لداعت  بسانت و  مدع  هنیدم و  رهـش  هب  نیگمـشخ  ماوقا  موجه  مینک : لّمأت  ماّیا ، نآ  رد  طیارش 

نآ نواعت  دوب و  هتـسب  ناتـسرپ  تب  ربارب  رد  یعافد  نامیپ  هنیدم ، فارطا  رد  نکاس  يدوهی  فیاوط  اب  هک  نآ  اب  ربمایپ  دوب و  هدروآ 
همه نیا  اب  دشاب ، هتـشاد  ّرثؤم  یـشقن  دریگ و  رارق  شریذپ  دروم  تسناوت  یم  یکیتکات  لمع  کی  ناونع  هب  هنیدم و  زا  عفادت  رد  اه 
نیب زرم  هک  تساجنیا  .نآ  هجیتن  هن  تشاد و  هّجوت  عافد  ّتیهاـم  هب  دوبن ، یماـظن  اـی  یـسایس  ربهر  کـی  ترـضح ، نآ  هک  اـجنآ  زا 

هب انب  هک  تسا  یعافد  هکلب  تسین ؛ گنج  ربمایپ ، هویـش  هک  دهد  یم  ناشن  دـبای و  یم  صُّخـشت  نُّیعت و  ایند ، يرادـمامز  يربمایپ و 
یگداس هب  لب  تسین ؛ يرادمامز  قرب  قرز و  يوجتسج  هب  زگره  .تسا  یکّتم  ّتیونعم  ءالتعا  نامیا و  تیاهن  هب  نآ ، یقوقح  لصا 

زا ناکرشم ، عفد  يارب  اذل  .دراد  تافتلا  تیانع و  ناناملسم  یحور  هنحـص  رد  نآ  یّلجت  قح و  ربارب  رد  ناسنا  یـشیالآ  یب  نامیا و 
شفده تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  وا  .دنک  یمن  هیجوت  ار  هلیسو  یلاعتم ، فده  هب  ندیسر  يارب  دریگ و  یمن  ددم  ناکرشم 

.دیوج لّسوت  ایند  بابسا  زا  هلیسو  ره  هب  هک  تسین  یناهج  نیا 

وا قطنم  رد  لامک  .تسا  ینعم  ءایحا  يارب  بئاصم  لّمحت  ینعم و  ملاع  هب  هّجوت  نامیا ، شتایح ، میهافم  یناعم و  تسا و  دّـمحم  وا 
لها زا  ّتیعطاق  تحارص و  هب  تسا و  هناربمایپ  وا  هویش  .دناد  یم  لامک  ِضقان  كرش و  ناصقن ، ار  قلخ  زا  یبلط  کمک  تسادخ و 

ناـبلط تساـیر  نیا  .دزاـس  مهارف  ار  اـیند  رد  یگدـنز  ناـکما  ناـهاوخایند ، قـیرط  زا  هک  دـهاوخ  یمن  دریگ و  یمن  تناعتـسا  اـیند 
هک دننادب  هک  نآ  یب  دننک ؛ یم  هیجوت  ار  هلیسو  هک  دنخیرات 

ص 92 یناّثلا ، ءزجلا  داعملا ،» داز  - » 1
.هّیرصملا بتکلاراد  پاچ  ص 85 ، رشع ، عباسلا  رفسلا  برالاهیاهن ،» - » 2
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.دننک یم  هیجوت  ار  دوخ  یناسفن  تالیامت  ینالقع و  فعض 

رب دـیاب  هک  مروآ  یم  رواب  منک ، یم  ساسحا  ار  زور  نآ  ییایفارغج  یخیرات و  ّتیعقوم  مروآ و  یم  داـی  هب  ار  هلمج  نیا  هاـگره  نم 
یتافیـصوت دیـشک ؛ زمرق  ّطـخ  دزاـسب ، ادـخ » تمحر  ربماـیپ   » کـی زا  ریغ  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  زا  هک  یفیـصوت  ره 

: نوچمه

نارادمامز و نایوج و  گنج  نارادمتسایس و  ریباعت  اهنیا  اشگناهج ! دّمحم  و  وج ! گنج  دّمحم  رادمتسایس ! دّمحم  رادمامز ! دّمحم 
هک تسا  ناگدننک  فیصوت  ِلاح  فصو  هکلب  تسین ؛ ربمایپ  فیـصوت  عقاو ، رد  .تسا  هنایم  قرـش  یناملـسم و  خیرات  نایاشگناهج 

.دنزاس ناهنپ  ار  یهاوخنوخ  ریوزت و  هعدخ ، ترارش ، وا ، ّتیونعم  هدرتسگ  هیاس  ریز  دنا  هتساوخ 

هب میوش ، اهنآ  دـصاقم  هلیـسو  رگا  .تسا  ناشیا  دوخ  تسا ، كالم  هچنآ  .دـنیوج  یم  ار  دوخ  ياـقب  كرـش ، زا  تناعتـسا  رد  اـهنآ 
.تسا كرش  بتارم  زا  یتبترم  یناهج ، نیا  یگدنز  ّتیعقوم  میکحت  ریقح ، نامگ  هب  میا و  هدش  لیان  اهنآ  دوخ و  ییایند  دصقم 

یمن تسایـس  اـب  دوب و  یبلط  تساـیر  ّدـض  وا  .دیـشیدنا  یمن  یماـظن  يزوریپ  هب  دوب و  ندـیگنج  ّدـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا یـشان  یترـصن  هـن  تـشاد و  اور  هنیدـم  زا  جورخ  رد  ناناملـسم  تکرـش  يارب  یمازلا  هـن  وا  .دـنک  ظـفح  ار  شتــسایر  تساوـخ 

نیا گنهرف  قرغ  هک  یمدرم  ام  يارب  زگره  فاصوا ، نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تخانـش  .دوب  بلاـط  ار  راـیغا  تدـعاسم 
! یمدآ ون  تخاسدیابب و ز  رگید  یملاع  .دهاوخ  یم  نتشذگ  خیرات  زا  ندش و  جراخ  هنامز  دوخ و  زا  تسین و  نکمم  میناهج ،

عقاو بابذ  هپت  یلامش  ياه  تمـسق  رد  هک  اجنآ  رد  .دندناوخ  یم  شا  یبعرـشلا  يدوهمـس  حیرـصت  هب  هک  دوب  یکـشوک  طوَش : . 2
زا قاحسا  نبا  .دندرک (1)  یم  یگدـنز  هثراحونب »  » زا يا  هّدـع  تسا ، هدوب  هنیدـم  لها  فورعم  ءارمحلا ،» یبا  هموک   » مان اب  هدوب و 

: تسا هدرک  دای  دحا  هعقاو  حرش  لیذ  دوخ  باتک  رد  ناکم  نیا 

.دیمحلادبع نیّدلا  یحم  حیحصت  ص 1248 ، ءزج 4 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمس - 1
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عباـنم رد  طوش »  » هملک رکذ  ترثـک  تهج  هب  يومح  توقاـی   (1) ٍدـحُأ .» هنیدـملا و  نیب  ِطْوَّشلاب  اوناک  اذإ  یتح  قاحـسا : نبا  لاق  »
: هک هداد  رارق  فیصوت  دروم  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  یخیرات ،

يدوهمـس رظن  نآ ، ییایفارغج  ّتیعقوم  تخانـش  رد  هک  تشاد  رواب  ناوت  یم  اذـل   (2) هنیدملاب .» ًاناتـسب   » ینعی ٍطئاح » ُمسا  ، » طوش
هأرما مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  جوزت   » هک نیا  رب  ینبم  دیعـسوبا  زا  دعـس  نبا  تیاور  هک  نآ  هصاخ  تسا ؛ حیحص 

.دنک یم  تیوقت  ار  نآ   (3) مطأ .»...  یف  بابذ  ءارو  نم  طوشلاب  اهتلزنأف  اهب  هتیتأف  اهب  هیتآ  نأ  ینرمأف  نوجلا  ینب  نم 

: تسا هنیدم  رد  یناتسب  مان  طوش  هک  تسا  رظن  مه  يومح  توقای  اب  يدابآزوریف 

: هدرک دانتسا  میطخلا » نب  سیق   » رعش نیا  هب  اجب  (4) و  هنیدملا .» یف  ناتسب  یّمس  هب  «و 

اهنامثأ رمخلا  یف  کلهتس  دبعأ  برثی  نم  طوشلاب  و 

هّپت زارف  زا  .ق  .ه  لاس 1395  رد  يریوصت  تسا ، هدش  یم  هدیمان  طوش » ، » ناسانش هنیدم  رظن  قبط  هک  بابذ  هّپت  یلامـش  ّتیعقوم  زا 
: نیخیش .میامن (5) 3 . تبث  یـسانش  هنیدـم  ثحب  رد  یعقاو  يدنـس  تسا ، هدـش  هدرب  مان  اه  باتک  رد  اهنت  هچنآ  زا  اـت  مدرک ؛ هّیهت 

هب یناکم  رد  دحا  هب  دوخ  هار  رس  رب  ناناملسم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یبلح 

حیحصت ص 8 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریـسلا  : » کن دندیـسر ؛» دحا  هنیدم و  لصاف  دح  طوش »  » هقطنم هب  ات  دنتفر  دـیوگ : قاحـسا  نبا  - 1
.نیّدلا ییحم 

«. طوش  » هملک لیذ  نادلبلا ،» مجعم  - » 2
« .دینادرگ نکاس  مطا  هیحانرد  بابذ و  تشپرد  طوش »  » رد ار  وا  درک و  جاودزا  نوج  ینب  زا  ینز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - » 3

ص 211 هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - » 4
8 هرکیپ 1 - لّوا ، باتک  کن : بابذ  ّتیعقوم  اب  قیبطت  يارب  نینچمه  . 2 هرکیپ 14 - - 5
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: دنا هتشاد  یفّقوت  نیخیش  مان 

هک تسا  هدرک  دییأت  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  ار  بلطم  نیا   (1) نامطا .»...  امه  نیخیشلاب و  هرکـسع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راس  «و 
.دومن عنم  شیرق  اب  فاصم  زا  ار  ناناوجون  درک و  دـیدزاب  ناعفادـم  زا  نیخیـش  ّلحم  رد  برغم ، زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هثراح ینب  هّرح  بناج  هب  طوش ، ندراذگ  رس  تشپ  زا  سپ  ناناملسم  هک  دراد  لوبق  یلو  درب ، یمن  نیخیش  زا  یمان  قاحسا  نبا   (2)
هک نیا  هب  هّجوت  اب  اذل   (4) هثراح .»...  ینب  هّرح  یف  کلس  یتح  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یـضم  و   » (3) دنا : هتفر 
رد دعـس  نبا  هک  نآ  هصاخ  تسین ؛ ناثّدـحم  ای  ناخّروم  رگید  لاوقا  یفاـن  نآ ، رکذ  مدـع  هدوب ، هثراـح  ینب  هّرح  هقطنم  رد  نیخیش 

: دش دحا  مزاع  زور  نآ  حبص  درب و  رسب  نیخیش  رد  ار  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دراد  رواب  ًاحیرص  يربکلا » تاقبّطلا  »

ناـج زا  دـندنام و  رادـیب  رفن  هاـجنپ  اـب  همَلـسَم  نب  دّـمحم  (5) و  نیخیـشلاب .» مّلـسو - هلآو ]  ] هـیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوـسر  تاـب  «و 
حبص زامن  هب  ناناملسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ و  حبـص  ناذا  لالب  .دندرک  تبقارم  شیرق  نامجاهم  ربارب  رد  ناشناردارب 

رد تکرش  هب  رضاح  شدارفا  زا  رفن  دصیس  اب  لولس » نب  ّیبا  نب  هَّللادبع   » ناکم نیا  رد  .دیدرگ (6)  دحا  مزاع  هاگنآ  داتسیا و 

هریـسلا «. » تشاد دوـجو  یگنـس  ياـنب  ود  اـجنآ  رد  و  دز ، ودرا  نیخیـش  رد  تفر و  شیپ  هب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  - » 1
ص 493 یناّثلا ، دّلجم  هیوبّنلا ،»

« كولملا لسّرلا و  خیرات  : » کن - 2
ص 8 نامه ، - 3

« .دیسر هثراح  ینب  تشد  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  - » 4
« .درک هتوتیب  نیخیش  هقطنم  رد  ار  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 5

.دعس نبا  زا  لقن  هب  ص 68 ، رشع ، عباّسلا  ءزجلا  برالاهیاهن ،» ، » يریون کن : نینچمه  - 6
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رفن رازه  دودح  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  رد  ناناملـسم  دادـعت  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .دـنتفرگ  هرانک  ناناملـسم  عمج  زا  دنتـشگن و  عافد 
.دنا هدوبن  نت  دصتفه  زا  شیب  هدنامیقاب  ِدارفا  هدوب ،

« كولملا لسّرلا و  خیرات   » رد رفعجوبا  و  يزاغم »  » رد يدقاو   (1) سانلا .» ثلثب  ّیبأ  نب  هَّللادبع  هنع  لزخنا  : » دسیون یم  قاحسا  نبا 
: دنا هتشون 

« .دنامب سک  دصتفه  اب  ادخ  ربمغیپ  دش و  ادج  سک  دصیس  اب  نیخیش  ّلحم  زا  یبأ  نب  هَّللادبع  »

هَّللا یّلـص  هَّللا - لوسر  یقب  هئامثلثب و  ّیبأ  نب  هَّللادبع  لزخنا   » هک نیا  رب  ینبم  يربکلا » تاقبّطلا   » رد دعـس  نبا  دیکأت  هب  هّجوت  اب  اذل 
تردـق ربارب  رد  ناناملـسم  ّتیعقوـم  هب  ناوـت  یم   (2) زاـین .» نب  هدُْرب  یبـال  سرف  هسرف و  هـعم  هئامعبـس و  یف  مّلـسو - هـلآو ]  ] هـیلع

اب ای  دزادرپب و  دنتـشگزاب ، هک  یناسک  بیقعت  هب  هک  دـشن  رـضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  همه  نیا  اب  .درب  یپ  شیرق  یمجاـهت 
كرادم و ّمها  زا  دوخ  نیا  دوش و  هنیدم  ناعفادم  زا  ثلث  کی  ندنادرگزاب  رد  یبا  نب  هَّللادبع  شقن  عنام  تردـق ، لامعا  وگتفگ و 
هب وا  اریز  تسا ؛ هدرکن  لمع  نایوج  گنج  هویش  هب  هاگچیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  یخیرات  تادنتـسم 

یعافد نینچ  رد  ار  دارفا  يدازآ  دیدرگ و  دحا  مزاع  هنیدم  زا  عافد  ّتین  هب  ًافرـص  وا  .دشیدنیب  نآ  هجیتن  هب  ات  تشادـن  داقتعا  گنج 
تـسد هب  ناکرـشم  هیلع  یتردق  تّوق و  اهنآ  يورین  هب  تسناوت  یم  هک  دنک  مهافت  یناشیدنادب  اب  دـشن  رـضاح  تشاد و  یم  مرتحم 

.تشاذگ زاب  ار  شهار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، ادج  نیعفادم  هورگ  زا  یبا » نب  هَّللادبع   » یتقو زین  نیخیش »  » هقطنم رد  .دروآ 

نآ رگید  یـضعب  تسا و  هدش  عقاو  عادولاهّینث  رد  یبا  نب  هَّللادبع  ندشادج  هک  تسا  هدش  اعّدا  یخیرات  ياه  هتـشون  یخرب  رد  هّتبلا 
.دنا هتسناد  ود  نآ  نیب  هلصاف  رد  ای  نیخیش و  رد  ار  نآ  يا  هّدع  طوش و  رد  ار 

ّتیعقوم هب  هّجوت  اب  اریز  درادن ؛ ینادنچ  ّتیّمها  لاوقا ، رد  توافت  نیا  ریقح  هدیقع  هب 

ص 8 كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  : » کن - 1
بساو دنام  یقاب  رفن  دصتفه  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دش و  ادج  مالسا  رکشل  زا  رفن ، دصیس  اب  یبا  نب  هَّللادبع  - » 2

« .دوب شهارمه  زاین  نبهدرب  یبا  بسا  زین  ترضح و  نآ 
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یعیسو نادیم  هّینث ، یبرغ  لامش  رد  طوش  بابذ و  هّپت  بونج و  رد  عادولاهّینث  یقرـش و  لامـش  رد  هثراح  ینب  هّرح  ّثلثم  ییایفارغج 
لاوقا رد  ار  ییاه  توافت  نینچ  روکذم ، حّطسم  نیمز  رد  اهنآ  یگدنکارپ  هدایپ و  ناعفادم  ترثک  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  هتشاد  دوجو 

.تسا هدش  بجوم 

يا هیآ  دش ، هنیدـم  ناعفادـم  لیلقت  بجوم  هک  یخیرات  روآّرثأت  هعقاو  نیا  صوصخ  رد  مّلـسم ، دنـس  کی  ناونع  هب  میرک  نآرق  رد 
، تفرگ یم  تأشن  نامیا  رد  ناشفعـض  زا  هک  ار  ناـنآ  ییاـفو  یب  اـی  شناراـی  و  یبا » نب  هَّللادـبع   » رارف ّتیعـضو  هک  دوش  یم  هدـید 

: تسا هدرک  نشور 

ینوبز سرت و  رس  امش  زا  هورگ  ود  هک  مد  نآ   » .َنُونِمْؤُْملا (1) ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  امُهُِّیلَو َو  ُهَّللا  الَـشْفَت َو  ْنَأ  ْمُْکنِم  ِناتَِفئاط  ْتَّمَه  ْذِإ 
« .دننک لّکوت  ادخ  هب  دیاب  نانمؤم  دوب و  نانمؤم )  ) رای ادخ  دنتشاد و 

دروم هفیاط  ود  هَّللادبعوبا  مالـسلا و  هیلع  رفعجوبا  هداتق ، هَّللادـبع ، نب  رباج  سابع ، نبا  ثیداحا  ِددـم  هب  هیآ و  نیا  لیذ  رد  یـسربط 
هب طوبرم  نآ  لوزن  نأـش  هیآ و  دروـم  هک  تسا  هدرکن  دـیدرت  هدناوخ (2) و  یندـم  راصنا  زا  هثراحونب »  » و هملـسونب »  » ار نآرق  رظن 

: زا تسا  ترابع  نآ ، ببس  دحا و  هعقاو 

اب هاگرظن  نیا   (3) هالعفی » ملو  هب  امهف  دُحُأ  موی  نیکرشملا  ءاقل  نع  هنیدملا  یلإ  عوجرلا  یلإ  امهاعد  لولس  نب  یبأ  نب  هَّللادبع  نا  »
: هک دراد  تقباطم  تسا ، هتشون  يزوجلا  نبا  طبس  هچنآ 

هلوق لزنا  هَّللا و  امهمـصع  ّمث  رکـسعلا  نم  نیحانج  اوناکو  فارـصنإلاب  اومه  لذخ  دق  ّیبأ  نب  هَّللادبع  هثراحونبو  هملـسونب  يأر  امل 
 ...« ناتفئاط تمه  ذإ  : » یلاعت

122 نارمع : لآ  - 1
صص 182 و 183 هیآ ، لیذ  عباّرلا ، ءزجلا  نآرقلا » ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - » 2

نینچ نانآ  اما  دـناوخارف ، ناکرـشم  اب  دربن  زا  يراددوخ  هنیدـم و  هب  تشگزاـب  هب  ار  هفیاـط  ود  نآ  لولـس ، نب  ّیبا  نب  هَّللادـبع  - » 3
ص 47 ج 20 ، راونألا ،» راحب  ، » یسلجم کن : نینچمه  دندرکن .»
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یم هنع  هللا  یـضر  هَّللادـبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  زین  يراـخب   (1) لجر » هئامعبـس  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  عم  یقبف 
: دسیون

ود هّجوتم  ار  هیآ  هدناوخ و  نبجلا »  » ار لشفلا »  » ینآرق هژاو  ینالقـسع ، رجح  نبا   (2) هملسونب .» هثراحونب و  تّمه ...  ذإ  تلزن  انیف  »
اب صوصخ  نیا  رد  ار  شا  هدیقع  ًاحیرـص  ذـخأم  نامه  رد  .تسا (3) و  هتـسناد  سوا »  » زا هثراح  ینب  و  جرزخ »  » زا هملـسونب  هفیاط 

: تسا هتشون  یشیدنا  کیراب  ّتقد و 

امه نینمؤملا و  نم  نیتفئاط  يدیأ  یف  طقـس  هَّللادبع  عجر  اّملف  هئامعبـس ، یف  یقبف  هئامثلث  یف  لولـس  یبأ  نب  هَّللادـبع  دـنع  عجر  «و 
هب دننادب ، قدنخ  ای  ردب  هعقاو  هب  طوبرم  ار  هیآ  دنا  هدرک  یعس  هک  ینایوار  دودعم  رب  لّمأت  اب  لاح  ره  هب   (4) هملس .» ونب  هثراحونب و 

: يزار رخف  هتفگ 

« هثراحونب  » و هملـسونب »  » راصنا ار  ناـتفئاط »  » يزار رخف   (5) دُـحُأ » هعقو  یف  تلزن  هیآلا  هذـه  نأ  اومعز  يزاغملاب  ءاـملعلا  رثکأ  نأ  »
: وا ریبعت  هب  دندیزگرب ، ار  باوص  هار  یناملسم  ملاع  رد  اهدعب  نوچ  هک  تسا  هتسناد 

ص 494 یناّثلا ، دّلجملا  هّیبلحلا ،» هریسلا  ، » یبلح - 1
ثیدح 4558 ریسفتلا 65 ، باتک  حیحص ،» ، » يراخب - 2

.يزاغملا باتک  ص 357 ، عباسلا ، دّلجملا  يراخب ،» مامإلا  حیحص  حرش  يرابلا ، حتف  - » 3
ینب هفیاط  ود  تسد  هب  تشگزاب ، هَّللادبع  نوچ  و  دندنام ، یقاب  رفن  دصتفه  تشگزاب و  رفن  دصیس  اب  لولـس  نب  یبا  نب  هَّللادبع  - » 4
حرـش يراّسلا  داشرا  ، » ینالطـسق کن : يأر  نیمه  اب  تقباطم  یـسررب  يارب  زین  ص 346 . نامه ، کن : داتفا .» هملـس ، ینب  هثراـح و 

يوون حرش  هشماهب  ص 296 ، سداسلا ، دّلجملا  يراخبلا ،» حیحص 
ریـسفتلا «. » تسا هدش  لزان  دحا  هعقاو  رد  هیآ  نیا  هک  دنراد  رواب  نینچ  ناناملـسم  ياهدربن  خـیرات  يزاغم  بتک  رد  املع  رتشیب  - » 5

هیآ لیذ  رکفلاراد 1981 م ، ص 223 ، ج 4 ، ریبکلا ،»
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نامه نیخیـش و  رد  ًارهاـظ  هک  يرگید  هعقاو   (1) رتسلا .» کلذ  کتهن  نا  انل  زوجیـالف  اـمهیلع  رتس  اـمهرکذ و  مهبأ  یلاـعت  هَّللا  نا  »
گنج رد  لاس  هدزناپ  زا  رتمک  ناناوجون  تکرـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شریذپ  مدـع  تسا ، هداد  خر  دـحا  هب  تمیزع  ِزور 

.دناود هشیر  تفرگ و  ياج  مالسا  تامیلعت  رد  یقوقح  لصا  کی  ناونع  هب  اهدعب  هک  دشاب  یم 

: دسیون یم  هورع  زا  لقن  هب  دوخ  باتک  رد  يدنه  یقّتم 

رمع نب  هَّللادبع  مهنم  لاتقلا  اودهشی  ملف  مهرغصتسا  هباحصأ  نم  ًارفن  دُحُأ  موی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  در  لاق  »
مقرا نب  دیز  هثراح و  ینب  نم  لجر  سوا و  نب  هبارع  بزاع و  نب  ءاَرَْبلا  دیز و  نب  هماسا  هنس و  هرشع  عبرا  نبا  ذئموی  وه  باطخلا و 
هدرک یفّرعم  هنوگنیا  ار  روبزم  ناـناوجون  دوـخ  باـتک  رد  ماـشه  نبا   (2) هنیدـملاب .» ءاسنلا  يرارذـلل و  عفار ...  تباـث و  نب  دـیز  و 

: تسا

ورمعو هثراح  ینب  دحا  بزاع  نب  ءاربلاو  راجنلا  نب  کلام  ینب  دحا  تباث ، نب  دـیزو  باطخلا  نب  رمع  نب  هَّللادـبعو  دـیز  نب  هماسا  »
یخیرات شرگن   (3) هنس » هرشع  سمخ  ءانبا  مه  قدنخلا و  موی  مهزاجا  مث  هثراح ، ینب  دحا  ریَهُظ  نب  ْدیسُأ  کلام  ینب  دحا  مزح  نب 

رد ار  یناکم  نینچ  ّلحم  ییایفارغج و  ّتیعقوم  ات  میزاس ؛ یم  اهر  ار 

ام رب  سپ  تسا ، هدرک  یـشوپ  هدرپ  نانآ  رب  هدربن و  مان  ًامیقتـسم  نانآ  زا  هدرک و  رکذ  ماهبا  اب  ار  هفیاط  ود  نآ  لاعتم ، دـنوادخ  - » 1
ص 226 نامه ، کن : مینکفارد .» ار  هدرپ  نآ  هک  دشابن  اور 

عیاقو نانآ ، دـنادرگزاب و  دـندوب ، لاـس  نس و  مک  هک  ار  باحـصا  زا  یهورگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـحا ، زور  رد  - » 2
ءاَرب دیز و  نب  هماسا  تشاد و  لاس  هدراهچ  نامز  نآ  رد  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  نب  هَّللادبع  هلمج ، نآ  زا  دـندوبن ، دـهاش  ار  گنج 

هب ترـضح  درک و  ضارتعا  عفار ، .دندوب  عفار  تباث و  نب  دیز  مقرا و  نب  دـیز  هثراح و  ینب  زا  یناوج  سوا و  نب  هبارغ  بزاع و  نب 
ص 276، ج 10 ، لاّمعلازنک ،» : » کن دننک ؛ يرادساپ  نانز  اه و  هداوناخ  زا  ات  تشاذـگ  اجرب  هنیدـم  رد  ار  هیقب  اما  دومرف ، هزاجا  وا 

« .دابآردیح هّینامثع  پاچ 
ص 11 كردم ، نامه  هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 3
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: میهد رارق  یسررب  دروم  هنیدم 

: تسا نیا  نآ  هیمست  هجو  هک  تسا ؛ هتسناد  هنیدملاب » عضوم   » ار ناخیش »  » دوخ باتک  رد  يدابآزوریف 

: ناکم نیا  هک  هدرک  دانتسا  يرطم  لوق  هب  سپس   (1) كانه » ناثدحتی  اناک  هخیش  ًاخیش و  نأل  هب  ایمس  نامطا  امه  »

هیلع هَّللا  یّلـص  ادـغ - كاـنه  نم  ّهنأ  رکذ  دُـحُأ و  لـبج  یلإ  هّرحلا  عم  هیقرـشلا  قیرطلا  یلع  دـحأ  لـبج  نیب  هنیدـملا و  نیب  عضوم  »
دای هب  یناکم  نینچ  رد  هک  نیا  زا  (2) و  دحأ .» یلإ  تبسلا  موی  حبص  ادغ  نیخیـشلاب و  تاب  و  دحا ...  موی  دُحُأ  یلإ  مّلـسو - هلآو ] ]
ربانب  (3) ّیبنلا .» یلصم  یلع  یُنب  دجسم  نیخیـشلاب  ناک  و  : » دیوگ یم  دشاب ، هدش  انب  يدجـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  روضح 

رد ار  دجسم  نیا  يدوهمس  .تسا  هدوب  یخیرات  ياهانب  زا  رهش - دحا و  نیبام  هنیدم - رهش  یلامش  تمـس  رد  نیخیّـشلا  دجـسم  نیا 
یکرادم يدوهمس  .تسا (4)  هتشاد  ترهش  عیادبلادجـسم  هب  دوخ  نامز  رد  هک  تسا  هتـسناد  روهـشم  دجاسم  هلمج  زا  دوخ  باتک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  دهد  یم  ناشن  یگمه  هک  تسا  هدرک  تبث  ساّبع  نبا  هحلط و  نب  دّمحم  دّمحم ، نب  رفعج  هملس ، ّما  زا  ار 
هدش دـحا  مزاع  هبنـش  زور  ینعی  دـعب ، زور  حبـص  هدروآ و  ياج  هب  ار  حبـص  اشع و  رـصع ، زامن  هدرک ، تحارتسا  لحم  نیا  رد  هلآ 

لزانم هدودحم  ار  اجنآ  دیاب  تسا ، هتشاد  ياج  یقرش  هّرح  رواجم  قیرط  رد  نیخیش  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  منک  یم  رّوصت  .تسا 

مناغملا : » کن دـندرک .» یم  وگتفگ  اـجنآ  رد  ینزریپ  درمریپ و  اریز  هتفرگ ؛ ماـن  ناخیـش  هک  دراد  دوجو  یگنـس  ياـنب  ود  اـجنآ  - 1
ضایر 1969 م رساجلا ، دمح  حیحصت  ص 112 ، هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا 

ادخ ربمایپ  هک  دـنا  هتفگ  و  دراد ، رارق  دـحا  دادـتما  رد  هک  یتشد  رانک  رب  هداج ، قرـش  رد  دـحا ، هنیدـم و  نایم  تسا  يا  هقطنم  - » 2
هب هبنـش  زور  حبـص  دنام و  ناخیـش  رد  ار  بش  درک ... ، تکرح  دحا  يوس  هب  هطقن  نآ  زا  دـحا  گنج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

« .درک تکرح  دحا  يوس 
« .دش انب  يدجسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگزامن  رد  ناخیش و  رد  - » 3

ص 865 ج 403 ، افولاءافو ،» - » 4
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.مینادب هثراحونب 

- هنیدم هب  دحا  هنایم  تسار  تمس  رد  ًاقیقد  هیملاّسلا - غاب  یکیدزنرد  هتشاد ، هلصاف  همامغدجسم  زا  رتمولیک   2 دودح 5 / ناکم  نیا 
.ق .ه  لاس 1303  رد  یسوم » نب  ّیلع   » .دراد رارق 

نـآلا فرعی  « ؛ تسا هتـسناد  فّقـسم  ریغ  ییاـنب  ار  نآ  هدرک و  داـی  دجـسم  نیا  زا  هرّوـنملا » هنیدـملا  فـصو   » باـتک رد  (1885 م )
نآ رتهب  هدرک و  دیدرت  کش و  راهظا  يا  هیمست  نینچ  هب  تبسن  یـشایعلا  یلو   (1) هنیدملا .» یلإ  بهاذلا  راسی  یلع  عردلا  دجسمب 
هک دنک  یم  دای  يدجـسم  ناونع  هب  انب  نآ  زا  نوچ  اشاپ  تعفر  میهاربا  هک  نآ  هصاخ  میناوخب (2) ؛ نیخیش  نامه  ار  نآ  هک  هتسناد 

ناخّروم هثراـح : نب  هّرح  .دـهد (3) 4 . یمن  رارق  لوبق  دروم  ار  عردـلا  مسا  ًاـحیولت  تسا ، هدوب  نیتّبقوذ ) دجـسم   ) دـبنگ ود  ياراد 
ّتیعقوم هب  انشآ  يدرف  ات  تساوخ  دور ، شیرق  يوس  هب  هثراح  ینب  هّرح  زا  تساوخ  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  دنا  هتشون 

هک تسا  رواب  نیا  رب  قاحسا  نبا  .دنناسر  نامجاهم  فاصم  هب  ار  دوخ  ییاه  هار  هچ  زا  دننادب  ات  دنک  ییامنهار  ار  ناناملسم  هقطنم ،
: تفرگ هدهع  هب  ار  راک  نیا  ّتیلوؤسم  دش و  ماگشیپ  همثیخوبا 

: دسیون یم  يربط  ریرج  نب  دّمحم   (4) مهلاومأ .» نیب  هثراح و  ینب  هّرح  یف  هب  ذفنف  »

! ادخ ربمیپ  يا  : » تفگ همثیخوبا  .مینکن » رذگ  موق  نیا  رب  هک  دربب  یهار  زا  ار  ام  دـناوت  یم  یـسک  هچ  تفگ : نارای  هب  ربمیپ  هاگنآ  »
.داد (5) روبع  اهنآ  یضارا  هثراح و  ینب  هرح  زا  ار  وا  داتفا و  شیپ  .منک » یم  ار  راک  نیا  نم 

« .تسا هدش  عقاو  دنور ، یم  هنیدم  يوس  هب  هک  یناسک  پچ  بناجربو  دراد  مان  عرد  دجسم  دجسم ، نآ  نونکا  - » 1
ص 374 رضاحلا ،» یضاملا و  نیب  هنیدملا  - » 2

بتکلاراد 1925 م ص 389 ، لّوألا ، ءزجلا  نیمرحلاهآرم ،» - » 3
ص 9 نامه ، - 4

ص 495. یناّثلا ، دّلجملا  هّیبلحلا ،» هریّسلا  ، » یبلح کن : نینچمه  ص 1019 . ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 5
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: تسا هدش  ناونع  تروص  نیا  هب  ذخأم  همه  رد  ربمایپ  لاؤس 

ار هقطنم  هک  دـبلط  یم  ار  يدرف  ربماـیپ  هک  نـیا   (1) مهیلع »؟ اـنب  رمیـال  بیرق  قیرط  نم  يا  بیثـک : نم  موـقلا  یلع  اـنب  جرخی  نم  »
نآ نّیبُم  یبوخ  هب  دنوشن ، عّلطم  ناشتماقا  ّلحم  دّدرت و  زا  نایـشیرق  هک  دنک  تیاده  دحا  يوس  هب  يوحن  هب  ار  ناناملـسم  دسانـشب و 

لزانم و اه ، ناتـسلخن  هکلب  تسا ؛ هدوبن  دـید  لباق  حّطـسم و  اًلماک  ام  نامز  دـننام  هانق  يداو  ات  هثراح  ینب  هّرح  ياه  نیمز  هک  تسا 
.تسا هدوب  امنهار  دنمزاین  هوک ، هب  نیخیش  زا  نتفر  يارب  هک  تسا  هتشاد  ییاه  يدنلب  یتسپ و 

یِْظیَق َعبِْرم  مان  هب  يدرف  نیمز  هب  دنا ، هتشون  ناخّروم  هک  هنوگنآ  دنداهن ، ماگ  هثراح  ینب  ياه  نیمز  رد  ناناملـسم  نوچ  لاح  ره  هب 
: دنک یم  حیرصت  قاحسا  نبا  .دوب  وا  دیدج  نییآ  ربمایپ و  نافلاخم  زا  وا  .دندش  دراو 

تنک نا  لوقی  بارتلا و  مههوجو  یف  یثْحَی  ماق  نیملـسملا  هعم  نم  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  َّسِح  عمـس  اـملف  »
بیـصأ ّینأ ال  ملعأ  ول  هَّللا  لاق و  ّمث  هدی ، یف  بارت  نم  هنفح  ذخا  هنا  یل  رکذ  دق  یطئاح و  لخدت  نا  کل  لحأ  یناف ال  هَّللا  لوسر 

ربارب رد  ناناملسم  هک  دنا  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ار  هّیـضق  نیا  هریـس  ذخأم  همه   (2) کهجو .» اهب  تبرـضل  دّمحم ! ای  كریغ  اهب 
: دومرف درک و  عنم  ار  اهنآ  ربمایپ  یلو  شدنشکب ؛ ای  دنناسر و  يرازآ  وا  هب  دنتساوخ  َعبِرم »  » تناها

مه دشاب و  کیدزن  مه  هک  دربب  یهار  زا  ار  ام  ینعی  دنک ؛ جراخ  موق  نیا  نایم  زا  ار  ام  کیدزن ، یهار  زا  دـناوت  یم  یـسک  هچ  - » 1
« .میرذگن اهنآ  رانک  زا 

دیـشاپ و كاخ  نانآ  تروص  هب  تساخرب و  دینـش ، ار  ناشیا  ناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ندـمآ  يادـص  نوچ  - » 2
باطخ تشادرب و  كاخ  یتشم  وا  هک  دنا  هتفگ  .يوش و  دراو  نم  ناتـسوب  هب  هک  مهد  یمن  هزاجا  یتسه ، وت  ادخ  ربمایپ  رگا  تفگ :

یم تتروص  هب  ار  كاخ  نیا  دنک ، یمن  دروخرب  يرگید  هب  هک  متـسناد  یم  رگا  ادخ  هب  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب 
ص 9 كردم ، نامه  کن : مدز .»
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هتسناد هثراح » ینب   » نایم رد  یکشوک  ار  ربنم - نزو  رب  َْعبِْرم -» ، » يدوهمس  (1) رصبلا .» یمعأ  بلقلا ، یمعأ  یمعألا  اذهف  هولتقتال ! »
ياه هشقن  هب  هّجوت  اب  رگا  نیا  ربانب  .تسا (4)  هدرک  افتکا   (3) هثراح » ینب  یف  هنیدملاب  مطُأ   » نتفگ هب  اهنت  يدابآزوریف  تسا (2) و 

ار روکذم  ریـسم  يور  نیا  زا  .دوب  دهاوخن  بعـص  يراک  مینک ، مّسجت  ار  يریـسم  نینچ  میهاوخب  تسخن ، دـّلجم  رد  رـضاح  باتک 
هب تمیزع  رد  ار  ناناملـسم  ّتیعقوم  دـنناوتب  رتهب  یخیرات  تادنتـسم  اب  نآ  قیبطت  رد  ناگدـنهوژپ  اـت  میدومن  میـسرت  يا  هشقن  ّیط 

.دنروآ رظن  ّدم  دحا ، يوس 

نانمؤم عافد  شیرق و  موجه  ب : / 4

، هّرد هناهد  هامور و  زارف  رب  رگا  اذـل  .دراد  رارق  هوک  یگدـیرب  لباقم  هاـمور  هّپت  هک  تسا  يوحن  هب  دـحا  نادـیم  ّتیعقوم  هک  میتفگ 
نیا ربانب  دنیامن ؛ فّقوتم  روکذم  نادیم  هب  برغ  تمـس  زا  ار  یـضرف  نمـشد  موجه  دناوت  یم  یتحار  هب  دنریگ ، عضوم  ینازادناریت 
ارجا هلحرم  هب  ار  حرط  دـحا ، ّتیعقوـم  رب  تسخن  هراـظن  ناـمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یقطنم  رایـسب 

تـسار پچ و  تمـسق  ود  رب  ار  رگید  يا  هّدع  تشامگ و  هامور  هّپت  رب  ریَبُج » نب  هَّللادبع   » یتسرپرـس هب  ار  ینازادناریت  اذل  .دَروآرد 
.تشاد رقتسم  هّرد  هب  يدورو  هناهد 

هدایپ یلـصا  هدنامیقاب و  يورین  درک و  ناهنپ  هوک  یگدیرب  لخاد  رد  دـندوب ، هدـمآ  ربمایپ  هارمه  کمک  يارب  هک  ار  ینانز  هقوذآ و 
هّرد رد  ار  رگید  يا  هّدع  درک و  فص  هب  نایشیرق  موجه  تکرح و  ریسم  لباقم  نادیم  رد  ار  يا  هّدع  دومن : میسقت  تمـسق  ود  هب  ار 

.دنباتشب دوخ  نارای  کمک  هب  زین  اهنآ  نادیم ، رد  فاصم  ماگنه  ات  تشاد  هاگن 

، يزوج نبا  ص 495 . یناّثلا ، دـّلجملا  هّیبلحلا ،» هریّـسلا  ، » یبلح کـن : نینچمه  تسا .» هدـیدروک  لدروک و  هک  دیـشکن ، ار  وا  - » 1
1973 م توریب ، رکفلاراد ، پاچ  ص 92 ، یناّثلا ، ءزجلا  لّوألا ، دّلجملا  داعملا ،» داز  »

ص 304 ءزج 4 ، افولاءافو ،» - » 2
« .تسا هدوب  هثراح  ینب  هلحم  رد  هنیدم و  رد  يا  هعلق  ییانب  - » 3

ص 375 مناغملا ،» - » 4
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تریـس  مالـسا و  خیرات  رد  دننکن ، اهر  ار  دوخ  عضاوم  زگره  هک  هامور  رب  رقتـسم  نازادناریت  هب  ربمایپ  دیکأت 
یتروص رد  دیدرت  نودب  دوش و  یم  اهنآ  يرترب  بجوم  نادیم ، رب  نازادناریت  ّطلست  هک  دوب  نیا  ربمایپ  رّوصت  .تسا (1)  روهشم  هلآ 

ذاّختا .تشاد  دنهاوخن  تمواقم  تردق  نازادنا ، هزین  تابرض  ریز  دنشاب ، نادیم  رد  هک  یناسک  دشاب ، نایشیرق  ِنآ  زا  ّطلـست  نیا  هک 
.تسا هدوب  نانمؤم  یعافد  عضوم  اب  بسانتم  يا  هویش  نینچ 

هشیدنا و رد  هک  يدنلب  ياه  نامرآ  ياکّتا  هب  دندومن و  يدرمیاپ  اهنآ  ربارب  رد  نانمؤم  درک و  زاغآ  ار  هلمح  برغ ، تمس  زا  شیرق 
.دنداد زورب  دوخ  زا  ار  يزیگنا  تفگش  يورین  دنتشاد ، بلق 

ّتیعقوم اریز  میزادرپ ؛ یمن  اهنآ  رکذ  هب  یـسانش  هنیدم  رد  ام  دنا و  هدروآ  لیـصفت  هب  ار  تالاح  نیا  فصو  حرـش و  خـیرات ، بتک 
ادـتبا .يراگن  خـیرات  هن  میناد و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـیح  اـب  طاـبترا  رد  هنیدـم  تخانـش  یـسانش ، هنیدـم  رد  ار  ثحب 

: تخادرپ میهاوخ  گنج » عضاوم  رکذ   » هب همادا  رد  مینک و  یم  نایب  دحا  هعقاو  زا  یلمجم 

، هاـمور نازادـنا  هزین  .دـنتخادرپ  دربن  زیتس و  هب  دـندرک و  دروخرب  نمؤم  ناعفادـم  زا  یفـص  اـب  نادـیم  رد  دـندرک و  هلمح  نایـشیرق 
، نمشد هک  دش  ثعاب  دوب ، هتخادنا  یتخـس  هب  نادیم  رد  ار  نایـشیرق  هک  هدشاهر  ياهریت  هوبنا  .دندروآرد  ياپ  زا  ار  شیرق  ناراوس 
ار تسکش  يّدج  روط  هب  تخیر و  مهرَد  اهنآ  ینوشق  مظن  هراب  کی  .دوش  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  هدرک ، اهر  ار  دوخ  یمخز  دارفا 

.دندش اریذپ 

تاروتـسد دـندومن و  ار  مئانغ  ياوه  نآ ، عاتم  ایند و  قشع  هب  دـندرک و  اهر  ار  هّپت  ربمایپ ، دـیکأت  فالخرب  نازادـنا  هزین  فسألا  عم 
يروآ عمج  لوغـشم  نادـیم  رد  دـندمآ و  نییاـپ  هّپت  زا  .دـندرک  شومارف  ار  ربماـیپ  شرافـس  دـنتفرگ و  هدـیدان  ار  ریبج  نب  هَّللادـبع 

.دندش ایند  شزرا  یب  ياهالاک 

توریب پاچ  ص 475 ، ج 3 ، يربکلا ،» تاقبّطلا   » دعس نبا  - 1
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دحا هوک  ِندزرود  اب  ریقح  معز  هب  هدرمش ، منتغم  ار  تصرف  ناراکراوس  زا  يا  هّدع  اب  نمـشد ، نوشق  زا  دیلو  نب  دلاخ  لاح  نیا  رد 
، شیرق نازادنا  هزین  راب  نیا  .دنتشگ  ّطلسم  هامور  ظفاحم  نودب  هّپت  رب  دندش و  رو  هلمح  هامور  فرط  هب  دحا  هنماد  یقرش  تمـس  زا 
هب ار  تیقّفوم  نوچ  دندوب ، هدرک  دوخ  هشیپ  ار  رارف  هک  مه  شیرق  رگید  ياهورین  .دندیشک  نوخ  كاخ و  هب  نادیم  رد  ار  ناناملسم 

.دندومن ماع  لتق  ار  نانمؤم  یفصولادئاز  ینمشد  هنیک و  اب  دنتشگزاب و  دندید ، شیرق  تسد 

شیرق تابرض  نیرخآ  لّمحتم  یتخس  رایـسب  طیارـش  رد  ناناملـسم  .تسا  هدش  هتـشک  هک  دش  عیاش  یّتح  یمخز و  تّدش  هب  ربمایپ 
.دندناسر نایاپ  هب  ینیگنس  تافلت  اب  هرابکی  هب  دوب ، تافلت  مک  زاغآ ، رد  هک  ار  يدربن  يرابدرب ، لّمحت و  اب  دندش و 

بعصم شحج و  نب  هَّللادبع  هزمح ، دننام  يا  هتسجرب  ياه  ّتیصخش  داسجا  دندوب و  هداتفا  دحا  نادیم  رد  ناملـسم  ناگدش  هتـشک 
رابهودـنا ّتیمولظم  اب  ریذـپان  بانتجا  عافد  نآ  .درک  یم  دـیدشت  ار  ناناملـسم  هودـنا  دروخ و  یم  مشچ  هب  اهنآ ، نایم  رد  ریمع  نب 

.دروآ دوجو  هب  هنیدم  رهش  خیرات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یگدنز  رد  زادگناج  سب  يا  هعقاو  نانمؤم ،

دحا عاـفد  خـیرات  زا  یّمهم  ياـه  هشوگ  هب  نمـض  رد  میزادرپ و  یم  نآ  یخیراـت  عضاوم  هب  نوـنکا  هعقاو ، زا  یتاـّیّلک  رکذ  زا  سپ 
.مینک یم  هراشا 

دحا عاقب  عضاوم و  پ :

هراشا

.تسا هدرک  تبث  ار  دحا  روآ  فّسأت  هعقاو  ّمهم  عضاوم  خیرات ،

راثآ زا  يا  هعومجم  ربمایپ و ...  نادند  نفدم  ربمایپ ، نارای  رباقم  هزمح ، تداهـش  ناکم  هاگتحارتسا ، ربمایپ ، ندش  ناهنپ  ناکم  راغ ،
، میوش یم  انشآ  راثآ  نیا  هنیرید  اب  اهنت  هن  دریگ ، رارق  یسررب  شهوژپ و  دروم  ّتقد  اب  رگا  هک  تسا  يا  هعقاو  زا  هدناماجب  یعیبط و 

هوک هنماد  رد  روضح  ماگنه  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .میدرگ  یم  نومنهر  یـسانش  هنیدم  هنهپ  رد  دـحا  خـیرات  زا  يرگید  يایاوز  هب  لب 
.دومن كاردا  ساسحا و  ار  رشب  ینید  هبرجت  نیرخآ  ياهزور  تفاکش و  ار  هتشذگ  يدامتم  نورق  دحا ،
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دحا ياه  يدنلب  رب  يراغ  پ : / 1

راغلا لخدی  ّیبنلا  نا  : » هک هدرک  دانتـسا  هَّللادبع  نب  بلطم  ثیدح  هب  دـحا  فصو  لیذ  يدوهمس (2)  نیّدلارون  يدابآزوریف (1) و 
هدرک دنتسم  روهشم  سانش  هنیدم  هّبـش  نبا  هب  ار  نآ  يدوهمـس  یلو  دنک ؛ یمن  رکذ  ار  دوخ  ذخأم  يدابآزوریف   (3) لبجلاب .» يذلا 

.تسا

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنیوگ  یم  هک  تسا  يراغ  دـحا  هوک  رد  هک  دـنا  هتـشاد  ناعذا  ود  ره  يرطم  راّجن و  نبا  همه  نیا  اب 
.تسا هدرک  ناهنپ  نایشیرق  دید  زا  اجنآ  رد  ار  دوخ  نانمؤم ، یگدنکارپ  ماگنه 

تفای راشتنا  يربخ  ناناملسم  نایـشیرق و  نایم  رد  دنک : یم  تیاکح  هک  تسا  یتادنتـسم  تسین ، دیدرت  دروم  هعقاو  خیرات  رد  هچنآ 
لباقم هوک و  ياه  یگدیرب  زا  یکی  رد  ترـضح  نآ  ندـشادیپان  زا  ذـخآم  يالبال  رد  زین  .تسا  هدـش  هتـشک  ربمایپ  هک  نیا  رب  ینبم 

نایب رد  مالـسا  ردص  زا  هک  يدانـسا  اه و  هتفگ  ام  یلو  .تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  یفاک  كرادـم  هّرد  لخدـم  رد  ناناملـسم  عضوم 
زا مه  نآ  ار  عوضوم  نیا  یخیرات  ترهـش  میناوت  یمن  همه  نیا  اب  .میتفاین  دشاب ، هدنام  یقاب  ربمایپ  ندش  ناهنپ  لصا  ای  راغ  ّتیعقوم 

.مینادب أشنم  لصا و  یب  نونکات ، يرجه  مود  نورق 

: هک نایب  نیا  اب  راّجن  نبا  يرطم و 

عبانم اّما  دـنا ؛ هدرک  هراشا  دـش ، ربمایپ  هاگ  یفخم  هک  يراـغ  ِندوب  هب  هیف » یفتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  نا  : » هک دوش  یم  رکذ 
، دننک تابثا  راغ  يارب  ار  یخیرات  ّتیعقوم  نینچ  دوجو  دنددصرد  هک  ینیقّقحم  زا  هتسد  نآ  دنا و  هتـشادن  نایب  ار  ربخ  نیا  دنتـسم ،
« دـحا لـبج  نم  عضاوم  یف  معازم   » لـیذ ار  بلطم  نیا  يدوهمـس  هک  نیا  زا  .دنا (4) و  هتـسج  دانتـسا  هَّللادبع » نب  بلطم   » هتفگ هب 

هدروآ

12 ص 11 ، هباطملا ،» مناغملا   » رد - 1
ص 929 ، 4 ج 3 - افولاءافو ،»  » رد - 2

« .تشاد رارق  هوک  رد  هک  دش  يراغ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 3
ص 178 و 179 ج 10 ، بیذهّتلا ،» بیذهت  ، » ینالقسع رجح  نبا  هقث ، کن : هَّللادبع  نب  بلطم  صوصخ  رد  - 4
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یمن لاح  نیع  رد  تسا و  هدرواین  تسد  هب  راغ  دروم  رد  يدنتـسم  یخیرات  كرادم  يدوهمـس ، هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تسا ،
.دشاب هتشاد  یضارتعا  نآ  ترهش  هب  خیرات و  لوط  رد  مدرم  لوبق  هب  هک  دهاوخ 

دحا هعقاو  زا  يرثا  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  هدوب  هنیدم  نارفاسم  نارئاز و  رادـید  دروم  اه  نرق  دـحا ، هوک  يدـنلب  رب  راغ  لاح ، ره  هب 
.دنهد یم  رارق  هّجوت  دروم 

هراشا هدوب ، دحا  رد  نارئاز  هّجوت  دروم  هک  يراغ  هب  دحا ، هزمح  دجسم  دهـشم و  حرـش  لیذ  .ق  .ه  هدس 6  روهشم  ِحاّیس  ریبج ، نبا 
: دسیون یم  هدرک ،

-«. مّلسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - هیلإ  يوأ  يذلا  راغلا  «و 

ییاضف اب  راغ  نیا  .تسا (1)  هدوب  هنیدم  لها  روهـشم  راغ ، ّتیعقوم  .ق  .ه   581 ياه 578 - لاس  یلاوح  رد  هک  دوش  یم  مولعم  اذـل 
، دروآ نایم  هب  ینخـس  نآ  زا  هک  نآ  یب  اشاپ » تعفر  میهاربا   » دراد و ياج  هّرد  هناهد  یقرـش  تمـس  رب  درف  کی  ِندـش  ناهنپ  يارب 
رد نآ  یخیرات  ّتیعقوم  زا  یبوخ  هب  هک  تسا  هدرک  هّیهت  دـحا  نادـیم  هصرع  يوس  هب  راـغ  هب  یهتنم  ِهار  ییاـهن  تمـسق  زا  یـسکع 

لاسرد هکریقح  .دنتـسه (2)  دمآ  تفر و  رد  نآ  رادـید  يارب  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  ینارئاز  دـنک و  یم  تیاکح  .ق  .ه  لاس 1321 
عضوم ًاقیقد  هک  مدرک  هّیهت  راغ  فرط  هب  دربن  عوقو  نادیم  هیواز  زا  ار  يدّدعتم  ياهدیالسا  متفر ، دحا  هب  .ق  .ه   1397 ياه 1395 -

2 - 17 2 ؛ هرکیپ 16 - .دراد  راکشآ  یتیاکح  هدننکرادید  تیعمج  ترثک  زا  دهد و  یم  ناشن  دحا  هوک  يدنلب  رب  ار  نآ 

ایانثلاهّبق پ : / 2

ربمایپ يوس  هب  یگنـس  دـحا  زور  رد  صاّقَو » یبا  نب  هَْبتُع   » هک دـنک  یم  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا  شدانـسا  هلـسلس  هب  ماـشه  نبا 
نادند ندش  هتسکش  بجوم  هک  درک  باترپ 

1964 م توریب ، پاچ  ص 173 ، ریبج ،» نبا  هلحر  - » 1
2 هرکیپ 15 - - 2
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: دش وا  نیشیپ 

ِردارب هبتع   (2) یْلفُسلا .» ینمیلا  هتیعابر (1)  رـسکف  ذئموی  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یمر  صاقو  یبأ  نب  هبتع  ّنأ  »
هک هدرک  دای  کلام  نب  سنا  زا  يربط  .دش (3)  هتشک  هعتلب » یبا  نب  بطاح   » تسد هب  زور  نامه  رد  هک  دوب  صاّقو » یبا  نب  دعـس  »

: دوب هتفگ 

یموق تفگ : یم  دیلام و  یم  تسد  هب  ار  نآ  دوب ، ناور  شا  هرهچ  رب  نوخ  دش و  رادمخز  تسکشب و  ربمیپ  نادند  دحا  زور  نوچ  »
موق حلفی  فیک  : » ِثیدح کلام  نب  سنا  زا  ملسُم   (4) دنوش »؟ یم  راگتسر  هنوگچ  دنا ، هدرک  نینوخ  ار  شیوخ  ربمیپ  تروص  هک 

« ههجو یف  امهـصوغ  هدش  نم  هاتینث  تطقـس  یتح  : » دراد مزج  يزوج  نبا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا (5)  هدرک  تبث  ار  مهیبن » اوُّجش 
رد يومح  توقای  هماماوبا و  ثیدح  رد  یناربط  صاّقو و  یبا  نب  دعـس  سنا و  زا  لقن  هب  لیوّطلا  ْدیَمُح  زا  ار  نآ  قاحـسا  نبا  (6) و 

نب سنا  دانتسا  هب  یسربط (8)  خیش  (7) و  نادلبلا » مجعم  »

.بانلا هّینثلا و  نیب  یتلا  نسلا  هیعابّرلا : - 1
ترضح نآ  نییاپ  تسار  تمس  نیشیپ  نادند  هک  درک  باترپ  یگنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  صاقو ، یبا  نب  هبتع  - » 2

ص 27 نیّدلا ، ییحم  دّمحم  ثلاّثلا ، دّلجملا  هّیبلحلا ،» هریّسلا  : » کن تسکش .» ار 
ص 513 هفرعملاراد ، یناثلا ، دّلجملا  هّیبلحلا ، هریّسلا  یبلح ، - 3

ص 89، ج 2 ، برـالا ،» هیاـهن  ، » يریون کـن : نینچمه  ص 1027 . یـسراف ، همجرت  مّوس ، دـّلجم  كوـلملا ،» لـسّرلا و  خـیرات  - » 4
ص 93 رشع ، عباّسلا  رفّسلا  یبرع ، نتم  . 1365 نارهت ، یسراف ، همجرت 

.يوون حرش  دحألا ، هوزغ  ءزج 12 ، ریّسلا ، داهجلا و  باتک  حیحص ،» - » 5
ءزجلا لّوألا ، دـّلجملا  داـعملا ،» داز  : » کـن داـتفا » ورف  ناـشیا  ياـیانث  نادـند  ود  هک  تفر  ورف  ترـضح  نآ  تروص  رد  نادـنچ  - » 6

ص 93 یناّثلا ،
ص 109 ج 1 ، - 7

.نارمع لآ  هروس  زا  هیآ 128  لیذ  ص 193 ، عباّرلا ، ءزجلا  نآرقلا ،» ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - » 8
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، تسا لّمأت  لباق  هچنآ  یلو  تشاد ؛ يدـیدرت  هعقاو  لصا  رد  ناوت  یمن  دـنا ، هدرک  لقن  عیبّرلا ، هداتق و  نسحلا ، ساـّبع ، نبا  کـلام ،
هچ رگا  انب  نیا  .دـشاب  یم  نّسلا  هّبق  ای  یبّنلا  ایانث  نفدـم  ای  اـیانّثلاهّبق  ناونع  هب  دـحا  يادهـش  رازم  یلامـش  تمـسق  رد  يا  هّبق  دوجو 

ربمایپ نادند  نفد  ناکم  یّلحم  نینچ  هک  نیا  تابثا  رد  یـصّخشم  یخیرات  كرادـم  یلو  دوب ، هدـش  انب  یخیرات  هعقاو  کی  رب  ینتبم 
، ربمایپ نادند  ندش  هتسکش  هعقاو  زا  يراگدای  ناونع  هب  هّبق  نیا  هنیدم ، مدرم  دزن  همه  نیا  اب  .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  تسا ، هدوب 

.تسا رادروخرب  يدایز  ترهش  هنیرید و  زا 

: دسیون یم  روکذم  هّبق  زا  دوخ  تادهاشم  حرش  نمض  اشاپ » تعفر  میهاربا  »

ياـنب نیرخآ  زا  شزرااـب  رایـسب  ِریوصت  ود  اـشاپ » تعفر   » (1) هنیدـملا .» لهأ  نیب  هعاـشا  وه  اـمنا  کـلذ و  معز  نمل  دنتـسم  ـال  «و 
.ق .ه   1325 ياه 1318 - لاس  رد  ار  نآ  ینامتخاس  ّتیعقوم  ًاقیقد  هک  هدرک ، تبث  شباتک  لّوا  دّلجم  رد  دحا  رد  ایانّثلاهّبق 

هب اهنت  هدید و  ار  ناکم  نیا  ینونتبلا » بیبل  دّمحم   » .ق .ه  لاس 1327  رد  ینعی  دعب ، لاس  ود  .دهد (2)  یم  ناشن  1908 م ) - 1901)
رد ار  نآ  لکش  يدبنگ  يانب  زا  یتمـسق  ًاقیقد  تسا (3) و  هدرک  هدنسب  تسا ، هزمح  اندّیس  دجـسم  کیدزن  نّسلا » هّبق   » هک نیا  نایب 

نینچ هقباس  .دیآ (4)  رامش  هب  هنیدم  یـسانشراثآ  رد  یبوخ  دنتـسم  دناوت  یم  هک  تسا  هداد  ناشن  هزمح  دجـسم  زا  يریوصت  تشپ 
هب دنک ، یم  فیصوت  ار  يدالیم  ربارب 1885  .ق  .ه  لاس 1303  هنیدم  نوچ  دوخ ، باتک  رد  یـسوم  نب  یلع  تسین و  ینالوط  ییانب 

هدرک یتراشا  لوبناتسا  بصنم  بحاص  نادنورهش  زا  یجنیام » کب  میلس   » داماد اشاپ » زمار   » طّسوت انب  نیا  يانب  دیدجت 

: کـن تـسا .» هدـش  عیاـش  هنیدـم  لـها  ناـیم  دـنا و  هتــشادنپ  نـینچ  یخرب  اـما  درادـن ، دوـجو  هراـب  نـیا  رد  یکردـم  دنــس و  - » 1
ص 393 ج 1 ، نیمرحلاهآرم ،» »

2 - 19 2 ؛ هرکیپ 18 - - 2
پاچ 1910 م ص 224 ، هّیزاجحلا ،» هلحّرلا  - » 3

2 هرکیپ 20 - - 4
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: هک هلمج  نیا  نایب  هب  دراد ، راهظا  ار  ییانب  نینچ  یخیرات  تادنتسم  هک  نآ  یب  تسا (1) و 

زین یناهارف  نیسح  ازریم  .تسا  هدرک  تعانق   (2) دحا » هوزغ  یف  مظعألا  بیبحلا  اندیس  ایانث  طوقس  لحم  هیوبنلا  هفیرـشلا  ایانثلا  هبق  »
.تسا (3) هتسناد  ناویا  هطّوحم و  ياراد  یکچوک  دجسم  ار  نآ  شا  همانرفس  رد 

ص 14 هرّونملا ،» هنیدملا  فصو  - » 1
« .دحا گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  هَّللا  بیبح  ترضح  نامرورس ، كرابم  ياه  نادند  نداتفا  لحم  ایانثلا ، هبق  - » 2

ص 293 یناهارف ،» نیسح  ازریم  همانرفس  - » 3
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رد اریز  دندومن ؛ بیرخت  تشاد ، هدننکرادید  نارازه  زور  ره  هک  ار  روکذم  يانب  برعلاهریزج ، رب  دوعـس » نادـناخ   » ّطلـست زا  سپ 
هعقاو زا  يدای  ناونع  هب  ار  ایانّثلاهّبق »  » دنتسناوتن تقو ، نامکاح  لاح  ره  هب  .تسا  هتـشادن  تلاصا  ییانب  نینچ  مکاح ، یبهذم  هدیقع 

روـبزم هبق  هبورخم  ياـیاقب  زا  متفر ، یم  دـحا  نادـیم  هب  رّرکم  روـط  هب  هک  .ق  .ه  لاس 1396  رد  .دـننک  ظفح  ربمایپ  ندـش  حورجم 
هدـنام یقاب  نآ  یپ  تمـسق  اهنت  هک  كاخ  گنـس و  زا  یّلت  تروص  هب  دـحا ، میقم  يارقف  ياه  نامتخاس  نایم  ار  نآ  .مدرک  رادـید 

شراـنک زا  نآ ، هب  هّجوـت  نودـب  ًاـمومع  نارئاز  دـیبلط و  یمن  ار  ناگدـننکرادید  رگید  روـبزم  ياـنب  ياـیاقب  .مدرک  هظحـالم  دوـب ،
.دندش یم  هوک  مزاع  هتشذگ ،

هنیدم رد  ات  مدرک  هّیهت  هبورخم  يانب  لصا  زا  يرگید  هوک و  همشچ و  اب  طابترا  رد  نآ  ّتیعقوم  ندناسانـش  ّتین  هب  یکی  ریوصت  ود 
.ددرگ (1) خیرات  قاروا  تبث  یسانش 

دحا رد  ربمایپ  هاگدجس  پ : / 3

: هک نیا  رب  ینبم  ار  ماشه  نبا  هتفگ  رگا 

(2) ًادوعق .» هفلخ  نوملسملا  یلص  هتباصأ و  یتلا  حارجلا  نم  ًادعاق  دُحُأ  موی  رهظلا  یّلـص  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - نا  »
نآ زا  یناکم  رد  دـحا ، نینوخ  هثداح  عوقو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تفرگ  میهاوخ  هجیتن  مینک ، یّقلت  ّقثوم  يدـنس 

: تسا هداتسیا  زامن  هب  ّتیعقوم 

(3) .دندوب » يو  اب  هک  باحصا  درکب و  نیمز  زا  نیشیپ  زامن  اه ، تحارج  فعض  درد و  زا  زور  نآ  »

مود 241 هشقن 5 - مجنپ ، باتک  دحا ، عضاوم  ّتیعقوم  هشقن ، کن : زین  . 2 - 22 2 ؛ هرکیپ 21 - - 1
دندروآ و اج  هب  هتـسشن  ار  رهظ  زامن  دش ، ضراع  ناشیا  رب  هک  یتحارج  رثا  رب  دحا ، گنج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - » 2

« .دندناوخ زامن  هتسشن  ناشیا ، تشپ  رد  زین  ناناملسم 
رفّسلا یبرع ، نتم  ص 92 ، ج 2 ، یـسراف ، همجرت  برالاهیاهن » ، » يریون کن : نینچمه  ص 36 . ثلاّثلا ، دّلجم  هیوبّنلا ،» هریـسلا  - » 3

ص 98 رشع ، عباّسلا 
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ّتلع هب  هتـسشن ، ِتروص  هب  زاـمن  ندروآ  ياـج  هب  تسا و  هدوب  دربن  همتاـخ  زا  دـعب  رهظ  زاـمن  يرازگرب  مسارم  هک  هداد  رظن  یبلح 
یم یبوخ  هب  ار  اه  تحارج  درد  تّدـش  .دندوب (1)  راچد  نآ  هب  ناناملـسم  رگید  ربمایپ و  هک  دوب  يدـیدش  ياهدرد  اه و  تحارج 

: دومن تفایرد  دحا  هعقاو  دانسا  يالبال  زا  ناوت 

: هک دراد  نانیمطا  اًلماک  هّبش  نبا  یخیرات  دانسا  هلسلس  هب  يدوهمس  نیّدلارون 

(2) و لـبجلاب » ًاـقزال  کـنیمی  یلع  رارجلا  بعـش  یف  دـحاب  يذـلا  ریغـصلا  دجـسملا  یف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - نا  »
: هک هتفگ  نیا  هب  هّجوت  اب  يرطم » »

« لاتقلا ءاضقنا  دعب  دُحُأ  موی  رصعلا  رهظلا و  هیف  یلص  ّیبنلا  نا  »

نبا هب  ذخأم ، نامه  زا  هحفص 930  رد  هک  نآ  هصاخ  تسا ؛ هداد  ّتیمها  هتـشاذگ و  هّحـص  یناکم  نینچ  یخیرات  شزرا  رب  ًاحیولت 
: تسا هتفگ  ارچ  هک  هتفرگ  داریا  راّجن 

« هیف یلص  هنا  نورکذی  دجسم  «و 

: تسا هدروآ  هک  درک  لوبق  هّبش  نبا  تیاور  زا  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  دجسم  دنس  هک  یلاح  رد 

«. راجنلا نبا  هیلع  فقی  مل  نکل  قبس  امک  هبش  نبا  هیاور  نم  هب  لقنلا  تبث  دق  دجسملا  اّمأ  »

هدشن رکذتم  ار  یتیاور  نینچ  راجن  نبا  اما  دسر ، یم  تابثا  هب  دیدرگ - رکذ  هک  هبـش  نبا  تیاور  ربانب  لحم ، نآ  رد  دجـسم  دوجو  »
« .تسا

ص 521 یناّثلا ، دّلجم  هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
، دراد رارق  هوک  تسار  بناج  رد  و  رازج ، هرد  بعِـش  رد  دـحا و  رد  هک  یکچوک  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  - » 2

جیدخ نب  عفار  کن : ص 848 . ءزج 3 ، یفطصملاراد ،» رابخإب  افولا  ءافو  : » کن درازگ .» زامن 
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یفّرعم دور ، یم  سارهم  يوس  هب  هزمح  دهشم  زا  هک  یسک  تسار  تمـس  رد  دحا و  هوک  هب  هدیبسچ  ار  دجـسم  نیا  يانب  يدوهمس 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  هیآ : هک  تسین  دـقتعم  اریز  دـناوخب ؛ حـسفلا »  » ای و  حـیبقلا » «، » یغارملا نیز   » دـننام ار  نآ  هک  درادـن  لوبق  دـنک و  یم 
َنیِذَّلا ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  اوُزُْـشناَف  اوُزُْـشنا  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل َو  ُهَّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلـِیق  اذِإ  اُونَمآ 

.دشاب هدش  مالعا  یّلحم  ناکم و  نینچ  رد  ٌرِیبَخ (1)  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  ٍتاجَرَد َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ 

نیا هب  تسا و  هدرک  دای  فوقـسمریغ » دجـسم  لبجلا  لیذ  دنع  ایانثلا  هبق  یماش  نم  و   » ناونع هب  روکذـم  دجـسم  زا  یـسوم  نب  ّیلع 
« اشاپ تعفر  میهاربا   » .دراد (2) یتراشا  دشاب ، هدش  لزان  ناکم  نیا  رد  رکّذلا  قوف  هیآ  هک  دننک  یم  نامگ  نیقّقحم  مومع  هک  هتکن 

یف اوحّـسفت  مکل  لیق  اذإ  یلاعت : هلوق  لزن  هناـکم  یف  نا  نومعزی   » اریز دـنا ؛ هدـناوخ  حـسفلا »  » ماـن هب  ار  دجـسم  نیا  هک  دراد  مزج 
؛ تشاد لوبق  ار  نآ  دیابن  درادن و  یتّیدنس  رما  نیا  هک  تسا  يأر  مه  يدوهمس  اب  دوخ  اّما   (3) مکل .» هَّللا  حسفی  اوحسفاف  سلاجملا 

.تسا هتشاگنن  یضارتعا  دنا ، هتسناد  دحا  رد  ربمایپ  هاگدجس  ار  روبزم  ناکم  هک  صوصخ  نیا  رد  یلو 

: هک تسا  هدرک  هدنسب  هلمج  نیا  نایب  هب  اهنت  دنک ، نایب  ار  ناکم  نیا  یخیرات  ّتیعقوم  هک  نآ  یب  یناهارف  نیسح  ازریم 

(4) .تسا » یکچوک  دجسم  هرد  رخآ  رد  »

ات دـنیک  نینچ  سپ  دـیهد ، اج  ار  نارگید  دـینک و  زاـب  اـج  نتـسشن ، ماـگنه  هک  دـش  هتفگ  امـش  هب  رگا  ناگدـنروآ ! ناـمیا  يا  - » 1
امش ِناگدنروآ  نامیا  دنوادخ  هک  دیزیخرب ، سپ  دیزیخرب ، هک  دش  هتفگ  رگا  و  دهد ؛ عیسو  هاگیاج  ار  امـش  تشهب  رد  زین  دنوادخ 

11 هلداجم : تسا .» هاگآ  امش  ياه  هدرک  هب  دنوادخ  دنک و  اطع  الاو  یتاجرد  ار  ناگتفای  ملع  و 
ص 15 هرّونملا ،» هنیدملا  فصو  - » 2

زاب اج  نارگید  يارب  نتسشن ، ماگنه  هک  دش  هتفگ  امـش  هب  رگا  تسا ... : هدش  لزان  هیآ  نیا  لحم  نآ  رد  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  - » 3
ص 393 ءزج 1 ، نیمرحلا ،» تآرم   ...«. » دهد عیسو  هاگیاج  ار  امش  دنوادخ ، هک  دینک  نینچ  سپ  دینک ،

ص 292 یناهارف » نیسح  ازریم  همانرفس  - » 4
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ماکحأل عماجلا   » و نابرشم - یماما  دامتعا  دروم  نایبلا » عمجم   » نوچ يربتعم  ياهریسفت  هب  هلداجم ، هروس  زا  هدشدای  هیآ  لیذ  ریقح 
.دـنا (1) هدرکن  ناونع  دـحا  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  لاـمتحا  یّتح  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  یلو  دومن ؛ هعجارم  هماـع  قوثو  دروم  نآرقلا -»
هتفاـی و فّقـسمریغ  ار  نآ  .ق  .ه  لاـس 1303  رد  یـسوم  نب  ّیلع  تسا و  هتـسناد  هبورخم  ار  نآ  هدـید و  ار  روبزم  ياـنب  يدوـهمس 

: تسا هتفگ  اهنت  يراصنألا  سوّدقلادبع 

موی رـصعلاو  رهظلا  هیف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - نأـب  يرطملا  مزج  سراـهملا  یلإ  بهاذـلا  نیمی  یلع  ریغـص  دجـسم  »
.مدرک ندید  هبورخم  هکورتم و  يانب  نیا  يایاقب  زا  .ق  .ه   1396 لاس 1395 - رد   (2) لاتقلا .» ءاضقنا  دعبدُحُأ 

هنیدـم همه  هک  روطنامه  دـنا و  هدرک  شدیفـس  دیفـس ، چـگ  اـب  تسا و  هدـنام  یقاـب  هبارخ  هدوسرف و  تروص  هب  نآ  يراویدراـهچ 
رد دحا  یلامش  ياه  تمـسق  يوس  هب  ءادهـش  رباقم  زا  هک  تسا  یـسک  تسار  تمـس  رد  دحا و  هوک  هب  هدیبسچ  دنا ، هتفگ  ناسانش 

هاگدجـس زا  تسا  ینامدای  تسه ، هچ  ره  .دشاب  هتـشاد  ییاعد  ای  يزامن و  یفّقوت ، اجنآ  رد  هک  متفاین  ار  یـسک  یلو  دشاب ؛ تکرح 
یّتح يزیرنوخ ، درد و  تّدـش  زا  دـندوب و  هتـسخ  حورجم و  ناگمه  هک  یلاح  رد  دـحا ؛ هعقاو  ینایاپ  تعاس  رد  وا  ناراـی  ربماـیپ و 

.دندوبن هداتسیا  تروص  هب  زامن  يادا  هب  رداق 

يدـیکأت ییایفارغج  ياـه  ّتیعقوم  رب  هک  نآ  یب  مینکن و  شومارف  ار  یهاگدجـس  نینچ  داـی  اـت  مدرک  هّیهت  يریوصت  ناـکم  نیا  زا 
.مییامن تبث  ناناملسم  هشیدنا  حور و  هحفص  رد  ار  نآ  یبلق  یخیرات و  ّتیعقوم  میشاب ، هتشاد 

2 هرکیپ 23 -

13 ص 16 - ءزج 28 ، نایبلا ،» عمجم  ، » یسربط ص 296 . ج 17 ، عماجلا ،» ، » یبطرق - 1
تسا هتفگ  تیعطاق  اب  يرطم  دراد و  رارق  دنور ، یم  سارهم  يوس  هب  هک  یناسک  تسار  بناج  رد  هک  تسه  یکچوک  دجـسم  - » 2

«، هرّونملا هنیدملا  راثآ  «. » دروآ اج  هب  نآ  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  دربن ، نایاپ  زا  سپ  دحا و  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 
1973 م موس ، پاچ  ص 199 ،
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سارهم پ : / 4

: دسیون یم  دحا  عیاقو  حرش  لیذ  ماشه  نبا 

سارهملا نم  ًءام  ُهَتَقَرَد  ألم  یتح  بلاـط  یبأ  نبا  ّیلع  جرخ  بعّـشلا  مف  یلإ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یهتنا  اـملف 
َّبص مدلا و  ههجو  نع  لسغ  هنم و  برشی  هفاعف  احیر  هل  دجوف  هنم  برشیل  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یلإ  هب  ءاجف 

: لوقی وه  هسأر و  یلع 

مّرک یلع /- تساوخ و  بآ  .دوب  هنشت  دیسر ، هوک  نماد  هب  مالسلا  هیلع  دّیس  نوچ  (1) و  هّیبن .» هجو  یمد  ْنَم  یلع  هَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا  »
: تفگ دروخن و  بآ  نآ  زا  تشاد و  ّتیهارک  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  دروایب و  دز و  بآ  رد  دوخ  رپسا  تفرب و  ههجو /- هَّللا 

یم درک و  یم  كاـپ  دوخ  كراـبم  هراـسخر  زا  نوخ  دیـس  دـنتخیر و  ورف  يو  رـس  هب  بآ  نآ  و  دـیزیر »! ورف  نم  رـس  هب  بآ  نیا  »
: تفگ

همجرت تسا و  هدرک  هراـشا  ربخ  نیا  هب  زین  يریون   (2) .دولایب » نوخ  هب  دوخ  ربمغیپ  يور  هک  سک  نآ  رب  داب  تخـس  يادخ  مشخ  »
: تسا رارق  نیا  زا  نآ  یسراپ 

بآ نآ  زا  هک  دروآ  ربماـیپ  شیپ  درک و  بآ  رپ  ار  دوـخ  رپـس  تـفر و  بلاـط  یبأ  نـب  ّیلع  دیـسر ، هّرد  هناـهد  هـب  ربماـیپ  نوـچ  «و 
رد سارهم »  » (3) .دناسر » تروص  ياه  نوخ  نتـسش  فرـصم  هب  دیماشاین و  ار  بآ  دش ، مامـشتسا  نآ  زا  ییوب  نوچ  یلو  دماشایب ؛

ینعم نامه  ًاقیقد  یفصو  نینچ  .دریگ  رارق  يدوگ  نآ  رد  بآ  هدش و  رقن  نآ  نایم  هک  یگنـس  ینعی  تسا ؛ باگنـس  يانعم  هب  تغل 
.دهد یم  یسراف  رد  ار  ریگبآ » »

ص 34 ثلاّثلا ، دّلجملا  هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
زا یتافاضا  اب  ار  ثیدـح  یبلح  نیّدـلا  ناهرب  نب  یلع  کن : زین  ص 673 . ج 2 ، ماشه ، نبا  نتم  نهک  یـسراپ  همجرت  ساـسا  رب  - 2

.تسا هدرک  تبث  ص 518  یناثلا ، دلجملا  نومأملا » نیمألا  هریس  یف  هّیبلحلا  هریّسلا   » رد رگید  عبانم 
ص 92 ج 2 ، نآ : یسراپ  همجرت  ص 97 و  رشع ، عباّسلا  ءزجلا  برالا » هیاهن  ، » يریون - 3
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.دراد ناـیرج  هوـک  ياـه  یگدـیرب  ناـیم  رد  هک  دـشاب  هدـمآ  مهارف  یناراـب  ياـه  بآ  هعوـمجم  زا  روکذـم  بآ  هک  تـسا  یعیبـط 
«. دُحُأ بعش  یصقاب  ءام  : » دنک یم  دای  نآ  زا  رت  قیقد  يدوهمس  یلو  (1) ؛ دحا » لبجب  ءام  : » سارهم هک  دریذپ  یم  يدابآزوریف 

.تسا (2) هداد  هئارا  ار  یحیحـص  تخانـش  دوـش ، یم  ریزارـس  لادوـگ  نآ  رد  هک  تسا  یناراـب  ياـه  بآ  زا  یعمجم  هک  نـیا  زا  و 
هک میـشاب  هتـشاد  دیدرت  دیابن   (3) ءاـملا .» کـسمی  روقنم  رجح  ّلـک  یلع  قـلطی  سارهملا  ّنا  : » دـنک یم  حیرـصت  یلیهـس  نینچمه 

تسا (4) و هدوب  ناخّروم  ناسیون و  هریـس  ناثّدحم ، هّجوت  دروم  مالـسا ، لّوا  هدـس  نامه  زا  نآ  عضوم  هک  هدوب  یباگنـس  سارهم » »
نآ ندش  فورعم  هجو 

ص 396 هباطملا ،» مناغملا  - » 1
.ق .ه   1972 هنیدم ، پاچ  رساجلا ، دمح  ص 611 ، ءافولا ،» هصالخ  - » 2

ج 3، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  ، » يربط ص 114 . نادلبلا ،» میوقت  ، » ءادفلاوبا کن : نینچمه  ص 158 . ج 2 ، فنألا ،» ضوّرلا  - » 3
یسراپ همجرت  ص 1030 ،

ساّبع نبا  زا  لقن  هب  ص 287  ج 1 ، دنسم ،»  » دمحا - 4
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یمخز و تّدش  هب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  يارب  دوخ  رپس  رد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ندروآ  بآ  زا  تسا  ترابع  هک 
.تسین ناسانش  ثیدح  ناقّقحم و  زا  کی  چیه  ّکش  دروم  دوب ، يراج  شا  هرهچ  زا  نوخ 

ار نآ  نازوس ، شطع  تلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب و  معطدـب  گنردـب و  وبدـب ، دـش ، هدروآ  بآ  یتقو  ریدـقت  ره  هب 
هدوب یناتـسمز  ياه  ناراب  زا  یلادوگ  نینچ  بآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یعیبط  .داد  صاصتخا  اـه  نوخ  يوشتـسش  هب  اـهنت  دیـشونن و 

گنر و وب و  هک  تفریذپ  ناوت  یم  دوب ، هتـشذگ  ناتـسمز  لصف  زا  اه  ّتدم  هک  تسویپ  عوقو  هب  یماّیا  رد  نوچ  دـحا  هعقاو  تسا و 
.تسا هدوب  سارهم  رد  هنیدم ، نازوس  باتفآ  ریز  شندنام  دکار  ظاحل  هب  نآ  بولطمان  معط 

هلصاف .تسا (1)  هدش  عقاو  راغ  یلامش  تمـس  رد  ینعی  بعـش ) مف  ای  بعـش  یـصقا   ) دحا هّرد  رد  سارهم  هک  دراد  مزج  يدوهمس 
لها روهـشم  هک  سارهم - میدـش ، هّرد  دراو  نوچ  میدرک و  یط  هقیقد  هدزناـپ  دودـح  رد  ار  هّرد  هناـهد  اـت  دـحا  يادهـش  هربقم  نیب 

.تشاد رارق  ام  قرش  رد  دوب - نآ  نانیشنرواجم  هنیدم و 

هباحص ءادهش  رباقم  پ : / 5

هراشا

.دـندش بکترم  هامور  يدـمعریغ  كرت  رد  ربمایپ  هارمه  ياه  یندـم  زا  یـضعب  هک  دوب  یهابتـشا  هجیتن  نانمؤم ، تمواـقم  تسکش 
هنیک و ّسح  ياضرا  يارب  ار  شـالت  رثکاّدـح  تصرف ، كدـنا  رد  تساوخ  یم  هّیحور  دـیدجت  اـب  درمـش و  منتغم  ار  تصرف  شیرق 

لیدبت یهاگراتـشک  هب  ار  دحا  نادیم  دنتخیر و  نوخ  دندز و  مخز  دندرک ، راتـشک  دنتـسناوت ، ات  اذل  .دنک  لامعا  دوخ  ییوج  ماقتنا 
، برع لیابق  ییوج  ماقتنا  ننُـس  نابّـصعتم  تلاهج و  ناعفادم  ِنابـسا  ّمس  ِریز  دـندیتلغ و  نوخ  رد  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  .دـنتخاس 

.دنتشگ هدنکارپ  حورجم و 

نامیا و اب  دندرک و  تمواقم  عافد و  دوب ، ناشرودقم  هک  اجنآ  ات  نانمؤم  همه ، نیا  اب 

ص 1315 ءزج 4 ، افولاءافو » - » 1
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ناشهار نییآ و  زین  ناشّقح و  عفادم  دنتساوخ  هکلب  دنبای ؛ رفظ  هک  دنتساوخن  .دنتـشاذگن  اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  داقتعا ،
.دشاب یضار  اهنآ  زا  ناشیادخ  ات  دنداد  حیجرت  ّتیلهاج  هب  نتشگزاب  رب  ار  ندُرم  دنشاب و 

هن دوب و  يزوریپ  هن  ناناملـسم ، يارب  ردـب  هک  دنتـسناد  یمن  دریگب و  ردـب ، رد  ار  شیوخ  تراقح  ماـقتنا  هک  دوب  نآ  یپ  رد  شیرق ،
، یناسنا یلاع  ماقم  يالتعا  ّتیونعم و  ساسا  رب  دوخ و  یتیبرت  ياـهدومنهر  اـب  مالـسا  .دوب  ناـمیا  تمواـقم و  سرد  هکلب  تسکش ؛

نینچ ناناملـسم ، يارب  مه  دحا  .دوب  هدروآ  دوجو  هب  دـیدج ، یماظن  هب  ندروآ  يور  نیون و  ياه  هشیدـنا  اب  ار  یمواقم  ياه  ناسنا 
زا نایرکـشل  نایم  هک  شیرق  ياه  تب  لباقم  دننکن و  مخ  رـس  شیرق  ملظ  ربارب  رد  ات  دـندوب  هدـمآ  دـحا  هب  نانآ  .تشاد  ار  یمکح 

حور هشیدنا و  لالقتـسا  سیماون و  زا  ناشراید ، رهـش و  زا  ات  دندوب  هدمآ  .دنیامنن  عضاوت  دوب ، هدـش  تسد  هب  تسد  هنیدـم  ات  هّکم 
دـندرگزاب و تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنهد و  ناشن  یگداتـسیا  دوخ  زا  دـنوش و  گنج  دراو  دـش ، زاین  رگا  .دـننک  تظافح  ناشیلاعتم 

.یبرشم ار  یتّلم  ره  تسا و  یهار  ار  یموق  ره  .دشابن  راک  رد  يزیتس 

قاروا يالبال  زا  ار  نآ  درک و  هراظن  دـحا  عیاقو  هنحـص  رد  یبوخ  هب  ناوت  یم  ار  برعلاـهریزج  ياـه  مدآ  نیرت  كاـپان  ياـه  هنیک 
.تفای زاب  خیرات 

: دنک یم  تیاور  قاحسا  نبا 

، ناج یب  داسجا  ینیب  شوگ و  زا  .دـننک  هلثُم  ار  اه  نآ  ات  دنتـشگ ؛ یم  نانمؤم  داسجا  نایم  راّفک ، نانز  رگید  اب  نایفـسوبا  نز  دـنه  »
شا هلثُم  .دندیـسر  هزمح  رکیپ  هب  هک  هاگنآ  ات  .دنتـسب  یم  دوخ  ياپ  تسد و  ندرگ و  رب  دـنتخاس و  یم  اهدـنب  ندرگ  اه و  لاـخلخ 

.تخادنا نوریب  درک و  جراخ  ناهد  زا  دیوج و  ار  نآ  زا  يا  هراپ  دروآ و  نوریب  ار  يو  رگج  دیرد و  ار  هزمح  مکـش  دنه  دـندرک و 
یم دایرف  راّـفک   » دومن و نایـشیرق - مـالغ  نیرت  یـشحو  نآ  یـشحو - شکـشیپ  دوب ، هتـسب  دوخ  هب  هک  ار  يرویز  تنیز و  ره  دـنه 

: دندز

 ... میتفرگ ار  ردب  زور  ماقتنا  ام 

ٍْرعَس تاذ  برحلا  دعب  برحلا  ردب و  موََیب  مکانیزج  نحن 

.دوبن ییابیکش  ناکما  مگرزب  رسپ  شیومع و  مردارب و  هبتع و  گرم  رد  نم  يارب  »

نیا زا  سپ  یّتح  مشاب و  هدنز  ات  يرآ ! .يدرک  مارآ  ار  ما  هنیس  ششوج  وت  یـشحو ! يا  .متفرگ  مارآ  مدرک و  یهاوخنوخ  نونکا  و 
داتسیا و هوک  يدنلب  رب  نایشیرق - هدرکرـس  نایفـسوبا -  (1) .متسه » یـشحو  رازگرکـش  دشاپب ، مه  زا  مروگ  رد  میاه  ناوختـسا  هک 

: دز دایرف 

! دحا هب  ردب  يزور ، هب  يزور  »
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: تفگ یم  دز و  یم  هزمح  هناچ  هب  هزین  كون  اب  نایفسوبا   (2) .میراد » يّزُع  ام  .یشاب  زارفارس  لبه ! يا 

هنیدم رد  ام  هچنآ  .تسا  يوبن  هریس  مالسا و  خیرات  هب  طوبرم  تمواقم ، موجه و  عیاقو  حرـش   (3) شچب »! ار  شا  هّزم  تخبدب ! يا  »
هب .میوـش  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اـب  میدرگزاـب و  اـهزور  نآ  هب  دـیاب  سپ  .تسا  عوـقو  عـضاوم  مـینآ ، بلاـط  یـسانش 
رد ار  ناشدای  ار و  اهنآ  رازم  نانمؤم  هنوگچ  دندش و  هدرپس  كاخ  هب  اجک  هنوگچ و  هک  میروآ  دای  هب  میزادرپب و  داسجا  يوجتسج 

:؟ دنداد زورب  اه  تّمه  هچ  ناشراثآ  ظفح  رد  زورما  هب  ات  دندرک و  ظفح  دوخ  بلق 

هّکم رجاهم  يادهش  پ : / 5 - 1

، ریمع نب  بعـصم  بلطملادـبع ، نبا  هزمح  دـندوب : دـحا  يادهـش  هرمز  رد  هک  دَرب  یم  ماـن  ار  نارجاـهم  زا  نت  راـهچ  قاحـسا ، نـبا 
نامثع (4): نب  سامش  شحج و  نب  هَّللادبع 

يومع بیها  تنب  هلاه  شردام  و  مشاهونب »  » شیرق و زا  ّبلطملادبع : نب  هزمح  . 1

«، راونألاراحب ، » یسلجم .یسراپ  همجرت  ص 95 ، ج 3 ، برالاهیاهن ،» ، » يریون ص 182 . ج 3 ، نآرق ،» ریـسفت  ، » يزار حوتفلاوبا  - 1
ص 55 ج 20 ،

.بزاع نب  ءارب  زا  لقن  هب  - 2
.قاحسا نبا  زا  لقن  هب  - 3

ص 79 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 4
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يردارب نامیپ  هثراـح  نب  دـیز  وا و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  سپ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
.دنا هدناوخ  ادهّشلادّیس  لوسر و  دسا  هَّللادسا ، ار  وا  .تسب 

يدامتعا هب  رظن  نآ و  ساسا  رب  تسخن  ام  تسا (1) و  هدروآ  درگ  ار  يو  ّتیصخش  هب  طوبرم  یخیرات  دانسا  ّمها  دعس » نب  دّمحم  »
عضاوم تخانش  رد  ار  ام  دناوت  یم  هک  ار  یعیاقو  ای  عیاقو  عضاوم  میا ، هدرک  ادیپ  صوصخ  نیا  رد  شدانـسا  يدقاو و  بتاک  هب  هک 

: میهد یم  رارق  شهوژپ  دروم  دهد ، يرای  دحا 

: دنک یم  تیاور  میهاربا  نب  دّمحم 

لوسر نم  َّنَسأ  ناک  .هنـس  نیـسمخ  عست و  نبا  ذئموی  وه  هرجهلا و  نم  ًارهـش  نیثالث  نینثا و  سأر  یلع  دُحُأ  موی  هَّللا  همحر  لتق  «و 
(2) هنطب .» قش  بْرَح و  نب  ّیشحو  هلتق  .ریـصقتلاب  لیوطلاب و ال  سیل  اًلجر  ناک  نینـس و  عبرأب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا -

: دنک یم  ثیدح  دمحم  نب  فوع 

َّنَلُکأتل بلطملادبع  نب  هزمح  یلع  تردق  نئل  : » ترذن دق  تناک  دُحُأ و  موی  بازحألا  یف  تَءاج  هعیبر  نب  هبتع  تنب  دنه  ّنا  ینغلب  »
: لاق هدبک .» نم 

«. اهتظفلف اهعلتبت  نا  عطتست  ملف  اهلکأتل  اهغضمت  اهتذخاف  هزمح  دبک  نم  هَّزُحب  اؤاج  یلتقلاب و  اولثَم  هزمح و  بیـصأ  ثیح  ناک  اّملف  »
(3)

.ه ق  1321 لیرب ، دنله ، ندیل  وخس ، دراودا  پاچ  ، 2 صص 11 - لّوألا ، مسقلا  ثلاّثلاءزجلا ، ریبکلا ،» تاقبّطلا  - » 1
دش و دیهش  هتشک  ترجه ، هام  نیمود  یـس و  رد  دحا و  زور  رد  دانک - تمحر  شیادخ  هک  هزمح - دنیوگ : میهاربا  نب  دمحم  - » 2
، طسوتم یتماق  اب  دوب  يدرم  و  دوب ، رت  گرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  لاس  راهچ  تشاد و  لاس  هن  هاجنپ و  نامز ، نآ  رد 

« .دیرد ار  شمکش  تشک و  ار  وا  برح  نب  یشحو  هک  هاتوک ، هن  دنلب و  هن 
دوب هدرک  رذن  هدمآ و  رفک  رکـشل  اب  هارمه  دحا  زور  رد  هعیبر  نب  هبتع  رتخد  دـنه ، تسا : هدـش  لقن  نینچ  دـمحم  نب  فوع  زا  - » 3

ار ناگتـشک  دش و  هتـشک  دروخ و  تبرـض  هزمح  هک  هاگنآ  سپ  .دروخب  ار  وا  رگج  دـبای ، تسد  بلطملادـبع  نب  هزمح  رب  رگا  هک 
نوریب ار  نآ  دـعلبب و  تسناوـتن  اـما  دروـخب ، اـت  تفرگ  نادـند  هب  ار  نآ  دـندروآ و  شیارب  ار  هزمح  رگج  زا  يا  هکت  دـندرک ، هـلثم 

« .تخادنا

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 847 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_251_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_251_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_251_3
http://www.ghaemiyeh.com


252 ص :

: تفگ ار  نارای  دوب ، هتسخ  حورجم و  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

! دیربب میومع  هزمح  دسج  رانک  ارم 

: دیوگ هریرهوبا 

یـش ء یلإ  رظنی  مل  رظنم  یلإ  رظنف  َدِهُْـشتسا  ثیح  بلطملادبع  نب  هزمح  یلع  فقو  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  نا 
ول ال تاریخلل و  الوعف  محرلل  اهلوصو  تملع  ام  تنک  ّکنإف  کیلع  هَّللا  همحر  : » لاقف هب  ِلثُم  دق  هیلا  رظن  هنم و  هبلقل  عجوأ  ناک  طق 
ومع و شعن  رادید  زا  هودـنا  ّرثأت و  جوا  رد   (1) یّتش .» حاورأ  نم  هَّللا  كرـشحی  یّتح  ککرتأ  نأ  ینّرـسل  کیلع  كدعب  نم  نزح 

مغ همزمز  وا  رب  اراکشآ  درکن و  یفخم  ار  دوخ  مغ  نزح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوب ، ناشنایم  هک  يا  هقالع  دنویپ و  ظاحل  هب 
رابتعا هب  دیآ و  اوجن  هوتس و  هب  زیگنا  ترفن  تابّـصعت  جوا  یکاّفـس و  همه  نیا  زا  لداعتم  ناسنا  کی  هک  تسا  یعیبط  .تشاد  زیگنا 

نینچ دوخ  يومع  هدش  هلثُم  دسج  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  .ددرگ  ناشوج  وا  رد  ییوج  ماقتنا  ّسح  هنوگرـشب ، تعیبط 
: دروخ دنگوس  هرابکی  .تفای  یتلاح 

هیلع هللا  یلص  دّمحم  هلمج  ریبز » نبا  رفعج  نب  دّمحم   » زا لقن  هب  قاحـسا  نبا   (2) کناکم .» مهنم  نیعبـسب  َّنلثمأل  کلذ  یلع  هَّللاو  »
: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  هلآ  و 

نیثالثب َّنّلثمُأل  نطاوملا  َنِم  نِطْوَم  یف  شیرق  یلع  هَّللا  ینَرَهْظا  نئل  «و 

مشچ هب  ار  يا  هنحـص  داتـسیا و  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  هزمح  هک  یلحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : هریرهوبا  - » 1
تمحر دومرف : سپ  .دوب  هدش  هلثم  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  هزمح  ترضح  نآ  دروآ ؛ درد  هب  ار  شبلق  رتشیب  يا  هرظنم  ره  زا  هک  دید 

شوخ دوبن ، ناگدـنامزاب  هودـنا  رطاخ  هب  رگا  يداد ...  یم  ماجنا  وکین  راـک  يدرک و  یم  محر  هلـص  رایـسب  هک  داـب  وت  رب  دـنوادخ 
« .دیامن روشحم  حاورا ، رگید  اب  ار  وت  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  مهن  اج  رب  ار  وت  هک  متشاد 

« .منک یم  هلثم  ار  نانآ  زا  نت  داتفه  راک ، نیا  رطاخ  هب  دنگوس  ادخ  هب  - » 2
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: هک دندش  ادصمه  ربمایپ  هتفگ  اب  ّرثأت  تّدش  زا  دندینش ، نینچ  هباحص  نوچ  (1) و  مُْهنِم .» اًلجر 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نزح  هودنا و   (2) برعلا .» نم  دحأ  اهلثمی  مل  هلثم  مهب  ّنّلثمنل  رهدلا  نم  ًاموی  مهب  یلاعت  هَّللا  انرفظأ  نئل  »
هتفهن دوعـسم  نبا  مـالک  رد  ناـنمؤم ، هیلع  هنامـصخ  يدربـن  هنهپ  رد  شناراـی  نیرتزیزع  نداد  تسد  زا  ِنیتـسخن  تاـظحل  رد  هلآ  و 

: تسا

یلع فقو  مث  هلبقلا  یف  هعـضو  هنع  هللا  یـضر  هزمح  یلع  هئاکب  نم  دشأ  ًایکاب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  انیأر  ام  »
وس نیا  ردارب ، دسج  يوجتسج  هب  همیسارس  هزمح  ینت  رهاوخ  بلطملادبع  تنب  هّیفص   (3) قهش .» يأ  قشن - یتح  بحتنا  و  هتزانج ،

.درواین لّمحت  یلو  دندش ؛ عنام  ار  وا  ریبز  یلع و  .تفاتش  یم  وس  نآ  و 

: تفگ دید  ار  ربمایپ 

: تفگ دّمحم  تساجک »؟ هزمح  ادخ ! لوسر  يا  »

!«: دینک اهر  ار  وا  : » تفگ دّمحم  .دنیبن  تئیه  لکش و  نآ  هب  ار  ردارب  دسج  ات  دندش ، شعنام  زاب  دورب ، تساوخ  .مدرم » نایم  »

(4) مّلسو .»- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  یکب - تکب  املک  تراص  تکب و  هتأر  امف  »

ص 47، موس ، دـّلجم  کن : منک .» یم  هلثم  ار  ناـنآ  زا  رفن  یـس  دـَنادرگ ، زوریپ  شیرق  رب  ارم  اـه  گـنج  زا  یکی  رد  ادـخ  رگا  - » 1
.كردم نامه 

: کن دنـشاب .» هدشن  نانچ  اه  برع  زا  کی  چیه  هک  مینک  هلثم  نانچ  ار  ناشیا  دنادرگ ، هریچ  نانآ  رب  يزور  ار  ام  دـنوادخ  رگا  - » 2
ص 534 یناّثلا ، دّلجملا  هّیبلحلا ،» هریّسلا  ، » یبلح نیّدلا  ناهرب 

هلبق ربارب  رد  ار  وا  .دشاب  هدرک  هیرگ  یـسک  رب  تسیرگ ، یم  هزمح  رب  هک  نانچ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  مدـیدن  - » 3
ص 534 كردم ، نامه  کن : دش .» دنلب  هیرگ  هب  شیادص  هک  نادنچ  داد ، رس  هیرگ  هلان و  داتسیا و  وا  هزانج  رانک  داد و  رارق 

، یبلح تسیرگ .» یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  درک ، یم  هیرگ  هک  راـب  ره  تسیرگب و  دـیدب ، ار  هزمح  هیفـص  نوچ  - » 4
ص 535 یناّثلا ، دّلجملا  هّیبلحلا ،» هریّسلا  »
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هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هتفگ  نیا  .دزیر  یم  مه  ام  ناج  رب  هودنا  ایند  کی  راصعا ، نورق و  يارو  زا  اه  هنحـص  نیا  يروآدای 
دوجو رگید  یخیرات  هعطق  کی  نایم  نیا  رد  یلو  .میبای  یم  رطاخ  یّلـست  دـیآ و  یم  نامدای  هب  درک ، میهاوخ  یفالت  شیب  راب  داتفه 

: دنز یم  مقر  يرگید  هنوگ  هب  ار  رما  هک  دراد 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  يوس  زا  تایآ  نیا  دندوب ، هداتـسیا  ناشناگتـسب  داسجا  هزمح و  دسج  رانک  رد  زونه  ناناملـسم  هک  یلاح  رد 
: دیدرگ توالت  یمارآ  تفوطع و  هب  هلآ 

یتبوقع زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک و  یم  دزشوگ  ار  تلادع  تیاعر  هیآ ، نیا  .ِِهب (1)  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو 
دروم بضغ ، ندربورف  رد  لّـمحت  ربـص و  تشذـگ ، وفع ، هیآ ، همادا  رد  .دـنک  یم  عـنم  تسا ، هتفر  ناناملـسم  رب  هک  یملظ  زا  شیب 

: دریگ یم  رارق  مالسا  شیاتس 

هیآ رد  ..َنوُرُکْمَی (2) و  اَّمِم  ٍْقیَـض  ِیف  ُکَت  ْمِْهیَلَع َو ال  ْنَزْحَت  ـال  ِهَّللاـِب َو  اَّلِإ  َكُْربَص  اـم  ِْربْصا َو  َنیِِرباَّصِلل َو  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  َو 
: دیامرف یم  دنک ، توعد  وفع  تلادع و  هب  ار  ربمایپ  هک  نآ  زا  لبق  هروس ، نیمه  زا   124

نفد زا  سپ  ار  تاـیآ  نیا  لوزن  ساـّبع  نـبا  ..ُنَسْحَأ (3)  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداـج  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلاـِب َو  َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُعْدا 
: درک نایب  ار  اه  تیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نوچ  هک  دراد  مزج  قاحسا  نبا  دناد و  یم  هزمح 

« .دیزیخرب ماقتنا  هب  دنا ، هدرک  امش  اب  هک  نانچمه  دیریگب ، ماقتنا  دینک و  تبوقع  دیتساوخ  رگا  - » 1
، تسین دنوادخ  بناج  زا  وت  ییابیکش  ربص و  هک  نک  يرابدرب  سپ  .نایابیکش  يارب  تسا  رتهب  راک  نآ  دینک ، ییابیکـش  رگا  و  - » 2

125 و 126 لحن : وشم .» گنت  لد  دننک ، یم  رکم  هچنآ  زا  شابم و  نیگهودنا  نانآ  رب  و 
124 لحن : نک .» هلداجم  ناشیا  اب  تسا ، رتوکین  هچنآ  ابو  ناوخارف  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  دنپو  تمکحاب  - » 3
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: تفگ بدنُج  نب  هَرُمَس   (1) هلثُملا » نع  یهن  ربص و  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  افعف  »

.دومرف یهن  یقیرط  ره  هب  ناراکاطخ  ندرک  هلثم  زا  داد و  رما  ششخب  هب  ار  ام  ربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ 

: دسیون یم  ًاحیرص  یبطرق 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  وا  زا  ینطق » رادلا   » هک دنراد  رواب  ساّبع  نبا  ثیدح  هب  ناسانش  نآرق  مومع 

قـش دق  هزمح  يأر  هءاس ، ًارظنم  يأرف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  فرـصنا  دُحُأ  یلتق  نع  نوکرـشملا  فرـصنا  امل 
ام ِربْـصا َو  َو  کـِبَر ...  لـیبس  یلإ  ُعُدُأ  هیـآلا : هذـه  تلزن  مهنم  غرف  اونفد و  اـملف  لاـقف ... : هاـنُذُأ ، تعدُـج  و  هفنأ ، ملطـصا  و  هنطب ،

لحن هروس  زا  هیآ 124 و 125  ود  زین  یسربط  .دحأب (2)  لِّثُمی  َْملَو  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ربصف  هَّللابّالإ  كُْربَص 
: دیوگ یم  نارمع  لآ  هروس  ياه  هیآ  ریسفت  نمض  یمقلا  یلع  نسحلاوبا  تسا (3) و  هدرک  ینعم  مه  هب  طبترم  اج و  کی  ار 

اًلجر نیعبسب  نلثمأل  لاق ...« : ّمث  یکب  هب ، لعف  ام  هزمح )  ) يأر املف  هیلع  فقو  یتح  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ءاجف 
هیلع لزنف  ...«. 

« .دومرف یهن  ندرک  هلثم  زا  درک و  هشیپ  ربص  تشذگرد و  دوشخب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  - » 1
هک دید  ار  يا  هنحص  دش و  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنتفر ، دنتـشگ و  زاب  ناگتـشک  دزن  زا  ناکرـشم  هک  هاگنآ  - » 2

و دومرف ... : سپ  تسا ، هدش  هدیرب  شا  ینیب  شوگ و  هدش و  هتفاکـش  مالـسلا  هیلع  هزمح  مکـش  هک  دید  درک ؛ نیگهودـنا  ار  ناشیا 
ات ناوخارف »...  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  دنپ و  تمکح و  اب  : » دش لزان  تایآ  نیا  دندرب ، نایاپ  هب  راک  دـندرک و  نفد  ار  نانآ  نوچ 

«. دننک هلثم  ار  یسک  دادن  هزاجا  درک و  يرابدرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپ  هک »..  نک  هشیپ  ربص  «و 
ص 138 رشع ، عباّرلا  ءزجلا  نایبلا ،» عمجم  - » 3
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یلـص دّـمحم  ياه  هتفگ  زا  سپ  یتاظحل  ًاقیقد  هیآ  نایب  لوزن و  دوش  یم  مولعم  نیا  ربانب   (1) اُوِبقاعَف ....  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو  لاقف : لـیئربج 
.تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا 

لوبقدروم ًارهاـظ  بعک » نب  یبا   » تیاور هب  اـنب  هک  دراوم ، نآ  زا  یکی  هدـش و  لزاـن  راـب  نیدـنچ  هیآ  نیا  هک  تسا  دـقتعم  یطویس 
تازاـجم زا  رتـهب  هلباـقم و  زا  رتـالاب  وفع  هک  هدوـب  رادـشه  دّدـجم و  دـیکأت  رارکت ، نیا  تسا و  هّکم  حـتف  رد  هتفرگ ، رارق  نارّـسفم 

رد تسا و  دحا  رد  نانمؤم  ندـش  هتـشک  بقاعتم  هعقاو و  نیمه  هب  طوبرم  هک  مه  رگید  هیآ  ود  رکذ  هب  نارّـسفم  .تسا (2)  هنالداع 
.دنا هتخادرپ  هدش ، رما  تشذگ  وفع و  هب  نآ 

یم درک ، یم  كاپ  دوخ  رس  هرهچ و  زا  نوخ  وا  دندرک و  یمخز  ار  ربمایپ  هرهچ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تبث  کلام  نب  سنا  زا  ملسم 
: تفگ

(3) .دنک » یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  اهنآ  وا  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدرک  نینوخ  ار  دوخ  ربمایپ  هک  یموق  دـنوش  یم  راگتـسر  هنوگچ  »
: دش لزان  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 127  لاح  نیا  رد 

.َنوُِملاظ (4) ْمُهَّنِإَف  ْمَُهبِّذَُعی  ْوَأ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْوَأ  ْیَش ٌء  ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل 

ار رفن  داتفه  دومرف ... : دید ، دندوب ، هدرک  نانچ  وا  اب  هک  ار  هزمح  داتـسیا و  نوچ  دمآ و  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - » 1
 ...«. دـیهد رفیک  دـنا ، هدرک  امـش  اب  هچنآ  دـننام  هب  دـیداد ، رفیک  رگا  دروآ : ار  هیآ  نیا  دـمآ و  دورف  لیئربج  سپ  منک »...  یم  هلثم 

.يریازج ّبیط  مامتها : فجن ، پاچ  ص 113 ، ج 1 ، یمقلا ،» ریسفت  : » کن
بابل ، » نزاـخ ص 163 . لوّزنلا ،» بابـسا  ، » يدـحاو مکاـح  يذـمرت ، کـن : هیآ  ناـیب  رارکت  بـعک و  نـب  یبا  ثیدـح  هراـب  رد  - 2

.یّنثملا هبتکم  ص 269 ، لوقنلا ،» بابل  ، » یطویـس .ق  .ه   1367 رـصم ، پاچ  زا  تسفا  هفرعملاراد ، پاچ  ص 143 ، ج 3 ، لیوّأتلا ،»
رد هیآ  لوزن  هک  دنک  یم  تیاور  قداص ع  ماما  زا  لقن  هب  هک  یـشایع  کن : روکذم  هاگدـید  اب  هّیماما  رظن  تقباطم  صوصخ  رد  زین 

، یملعألا توریب ، پاچ  ص 165 ، ج 3 ، یفاّصلا ،» ریـسفّتلا  ، » ضیف کـن : نینچمه  .تسا  هزمح  ندـش  هلثم  هب  طوبرم  دـحا و  هعقاو 
.ق .ه   1402

.دحألا هوزغ  داهجلا ، باتک  ص 149 ، ج 12 ، يوون ، حرش  حیحص ،» - » 3
، ادـخ تمحر  فطل و  هب  .دنناراکمتـس  ناشیا  دـهد ، رفیک  هچ  دـیاشخبب و  ار  ناشیا  هچ  تسین ، وت  رایتخا  رد  ناشیا  راک  ماجرف  - » 4
رذگرد و ناشیا  زا  سپ  دندش ، یم  هدـنکارپ  وت  درگ  زا  يدوب ، یم  لد  تخـس  يوخدـنت و  رگا  و  دـش ، نابرهم  مرن و  نانآ  رب  تلد 

« .هاوخب شزرمآ  نانآ  يارب 
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: میناوخ یم  هروس  نیمه  زا  هیآ 158  رد  و 

رد ربمایپ  لاح   (1) ْمَُهل ....  ْرِفْغَتْـسا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَـف  َکـِلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفناـَل  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف 
زا وا  قیقـش و  زا  حیحـص »  » رد ملـسم  .ماقتنا  هن  تسا و  هدوب  شیرق  يرکف  طاـطحنا  زا  فّسأـت  ّرثأـت و  وفع و  هّجوتم  یطیارـش  نینچ 

: تفگ یم  درک ، یم  كاپ  نوخ  زا  ار  دوخ  هرهچ  هک  روطنامه  دش ، یمخز  اه  یشیرق  طّسوت  یتقو  وا  هک  دروآ  یم  دای  هَّللادبع 

: دهد یم  رظن  دحا  هعقاو  رد  ثیدح  نیا  لیذ  يوون  .نوُمَْلعَیال (2) و  ْمُهَّناَف  یِموَقل  رِفْغا  ِبَر 

نارفغلا و هیادهلاب و  مهل  مهئاعد  مهموق و  یلع  هقفشلا  وفعلا و  ربصتلا و  ملحلا و  نم  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  هیلع  اوناک  ام  هیف 
لقن تالمج  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یتـالاح  فاـصوا و  .نوملعیال (3)  مهنأب  مهـسفنأ  یلع  مهتیانج  یف  مهرذع 
هلأسم تشاگن ؟ تفگ و  ار  یخیرات  ّمهم  هعقاو  نینچ  ناوت  یم  روطچ  تسا ؟ رّـسیم  هنوگچ  ًاساسا  تسا و  بیجع  رایـسب  تسا ، هدش 

نزح ّرثأت و  اب  تسا و  رگمتس  مصخ  راتفرگ  دربن  نادیم  رد  وا  زا  دعب  کی  هک  تسا  یناسنا  دوجو  هلأسم  .حلص  هن  تسا و  گنج  هن 
هآ اه  تواسق  همه  نآ  رب  دیآ و  یم  تفگـش  هب  هزمح - صوصخ  هب  شنارای - ندش  هلثُم  زا  دنک و  یم  هیرگ  درذـگ ؛ یم  داسجا  رب 

هک یلاح  رد  ناگتشک و  همه  نایم  نادیم ، نامه  رد  یلو  دهد ؛ یم  ماقتنا  هدعو  دشک و  یم 

یم هدـنکارپ  وت  درگ  زا  يدوب ، یم  لد  تخـس  يوخدـنت و  رگا  و  دـش ، ناـبرهم  مرن و  ناـنآ  رب  تلد  ادـخ ، تمحر  فطل و  هب  - » 1
« .هاوخب شزرمآ  نانآ  يارب  رذگرد و  ناشیا  زا  سپ  دندش ،

ص 149 كردم ، نامه  حیحص ، ملسم ، دننک ؛» یم  نینچ  ینادان  رس  زا  دنناد و  یمن  نانآ  هک  ياشخبب  ارم  موق  اراگدرورپ ! - » 2
ملح و شیوخ  موق  رب  نادنچ  ناربمایپ ، رگید  و  داب - وا  رب  ادخ  مالـس  دورد و  هک  ترـضح - نآ  هک  دهد  یم  ناشن  ترابع  نیا  - » 3

نینچ نانآ ، تایانج  ربارب  رد  دندیبلط و  یم  شزرمآ  دندرک و  یم  اعد  نانآ  تیاده  يارب  هک  دنتشاد  تقفـش  تشذگ و  يرابدرب و 
« .دنتسه نادان  دنناد و  یمن  نانآ  هک  دندروآ  یم  رذع 
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نخس ات  دراد  یماو  ار  وا  شتّیصخش  زا  يرگید  دُعب  دنیب ، یم  ار  اه  هدید  کشا  شنامشچ  تسا و  نارای  نیزح  ياه  هآ  هب  ششوگ 
ماقتنا .ینک  لامعا  دنا ، هتـشاد  اور  وت  رب  اهنآ  هچنآ  زا  شیب  دیابن  هک  دروآ  دای  هب  ار  تلادع  دیوگ ! وکین  هظعوم  تمکح و  وفع ، زا 

.دناد یم  رتبوبحم  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  رتهب  يزاس ، هشیپ  ربص  بئاصم  رب  ینک و  وفع  رگا  تسا و  دب 

ناسنا ندش  یلاعتم  یلاعت و  دناهرب و  فیاوط  لیابق و  تاداع  زا  ار  ناسنا  .دزیر  یبآ  برع  ياه  هنیک  شتآ  رب  ات  تسا  هدـمآ  ربمایپ 
هتـسیاش دـیاب و  هچنآ  .تسا  يویند  تایح  ثداوح  تسکـش ، يزوریپ و  گـنج و  تسین ؛ وا  دوجو  رد  ماـقتنا  .دـهد  رارق  فدـه  ار 

ینعم موهفم و  دهد و  یم  قوس  یلاعت  نامه  تمس  هب  ار  اه  هزیرغ  اه و  سح  هک  تسا  گرزب  يادخ  ربارب  رد  ناسنا  عوضخ  تسا ،
.دشخب یم  یقالخا 

: هک تسا  هدرک  تبث  ار  نخس  نیا  کلاموبا  زا  دعس  نبا 

زامن داتفه  زا  شیب  ربمایپ  : » دیوگ دوعسم  نبا  (1) و  هرشع .» ّلک  عم  هزمح  یلع  یّلصی  هرشع  هرشع ، دُحُأ  یلتق  یلع  یّلَـص  ّیبنلا  ّنا  »
« .دناوخ هزمح  رب 

رب ربمایپ  ات  دندراذگ  هزمح  دسج  رانک  دندروآ و  ات  هد  ات  هد  ار  دوخ  ياه  هتـشک  ناناملـسم ، هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  مالک  نیا 
نیمز شقن  نادیم  رد  هک  ناگتشک  مامت  نیا  ربانب  .دهاوخب  ناشیارب  ار  ادخ  تمحر  دنک و  اعد  ار  اهنآ  درازگ ؛ زامن  هزمح  رب  اهنآ و 

.دنتشگ نوفدم  دوب ، هدش  هدنک  هک  ییاهربق  رد  رگیدکی  ترواجم  رد  دندش و  لقتنم  ناکم  کی  هب  دندوب ،

: دیوگ یم  دعس  نبا 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  صخـش  ریبز و  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  رمع ، رکبوبا ، دنداهن و  دحاو  ربق  کی  رد  شحج  نب  هَّللادبع  اب  ار  هزمح 
.دنتسشن (2) هودنا  نزح و  هب  ربق  هرانک  رب  هاگنآ  دنتفر و  ربق  يدوگ  هب  يراپسکاخ  يارب  هلآ 

« .دناوخ یم  زامن  زین  هزمح  رب  يرفن ، هد  هورگره  اب  درازگ و  یم  زامن  ات  هد  ات ، هد  دحا ، ناگتشکرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - » 1
ص 5 كردم ، نامه  ریبکلا ،» تاقبّطلا  ، » رمع نب  دّمحم  - 2
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: شحَج نب  هَّللادبع  . 2

زا دش و  وا  یناملسم  رای  دور ، مقرا  راد  هب  هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  نآ  زا  لبق  سمـش » دبع  نب  هیماونب   » زا بائر  نبا 
هب شا  هداوناخ  مامت  اب  تفر و  هشبح  هب  .دومن  افیا  ربمایپ  تایح  ياهدادیور  رد  مهم  یشقن  هتسجرب و  یتّیـصخش  مالـسا ، ناوا  نامه 

.درک ترجه  هنیدم 

ربماـیپ دـقع  هب  اهدـعب  هک  دوب  هثراـح » نب  دـیز   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هدـناوخدنزرف  رـسمه  شحج » تنب  بنیز   » شرهاوـخ
.دش بوسحم  نینمؤملا  تاهّما  زا  دمآرد و 

.دش یم  شا  ییاد  هزمح  دوب و  بلطملادبع » تنب  همیما  ، » شحَج نب  هَّللادبع  ِردام 

، تشادن لاس  لهچ  زا  شیب  هک  یلاح  رد  دحا  نادیم  رد  یفقث » فیرش  نب  سنخألا  نب  مکحلاوبا   » ار وا  دنک  یم  حیرصت  دعـس  نبا 
: ْریَمُع نب  بَعْصُم  .دنهن (1) 3 . روگ  کی  رد  هزمح  اب  ار  يو  ات  داد  روتسد  ربمایپ  دناسر و  تداهش  هب 

هار نیا  رد  دومن و  ادخ  هب  نامیا  میلـست  ار  دوخ  هشیدـنا  بلق و  مقرا ، راد  رد  یّـصق » ینب  راّدـلادبع  ونب   » زا فانمدـبع  نب  ماشه  نبا 
مالسا دور و  هنیدم  هب  ات  تفای  ّتیرومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  بناج  زا  هک  دوب  یسک  لّوا  .تشاد  اه  تماقتسا  اه و  يرادیاپ 

.دهد جاور  نآ  لها  نایم  ار 

.دومن یلمع  هّکم  رد  لّوا  هبقع  هرکاذم  لابند  هب  اه و  یندم  تساوخرد  هب  انب  ار  راک  نیا  ربمایپ 

رد تفر و  هنیدم  هب  بعصم  .دتسرف  اهنآ  نایم  هب  ار  مالسا  نآرق و  هب  انـشآ  يدرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  دندوب  هتـساوخ  اهنآ 
اهنآ هب  ار  نآرق  .دومن  یم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یتسرپاتکی  میلاعت  قالخا و  هب  ار  برثی  فیاوط  هرارز  نب  دعـسا  هناخ 

اب دننک و  تاقالم  ار  دّمحم  یناث ، هبقع  رد  ات  درب  هّکم  هب  ار  هنیدم  ناگرزب  زا  رفن  داتفه  زا  شیب  رگید  راب  هک  دوب  وا  تخومآ و  یم 
.دنزادرپ هرکاذم  هب  دنشاب ، هتشاد  دیحوت  يالتعا  رد  دنناوت  یم  هک  یشقن  هرابرد  وا 

اریذـپ لد  هب  ار  ترجه  رما  وا  زا  لبق  زین  دوخ  درک و  ترجه  هنیدـم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـت  دـنام  هّکم  رد  بعـصم 
اپرب هعمج  تعامج و  زامن  اه  یندم  اب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  .تشگ 

ص 63 و 64 لّوألا ، مسق  ثلاّثلا ، ءزجلا  ریبکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 1
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.تسب تّوخا  نامیپ  يراصنا  بّویاوبا  وا و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترجه ، زا  سپ  درک و 

تداهـش هلحرم  ات  دوب ، هداد  وا  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  ار  یمچرپ  دـحا  رد  دوب و  نارجاهم  رادـمچرپ  ردـب  رد  وا 
.درک ظفح 

َِلُتق ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  هیآ َو  شناـبل  رب  دـناسر ، تداهـش  هب  ار  وا  هئیمَق » نبا   » هک یماـگنه 
.درک یم  توالت  ار  ْمُِکباقْعَأ (1)  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا 

: دنک یم  لقن  ریمع  نب  دیبع  زا  دعس  نبا 

: هیآلا هذه  أرقف  ههجو  یلع  فعجنم  وه  ریمع و  نب  بعصم  یلع  فقو  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - نا 

.همایقلا موی  هَّللادنع  ءادهشلا  مّکنأ  دهشی  هَّللا  لوسر  ّنإ  لاق : مث  ِْهیَلَع ....  َهَّللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُْملا  ْنِم 

.مالـسلا (2) هیلع  اوّدر  ّالإ  همایقلا  موی  یلإ  ملـسم  مهیلع  مّلـُسیال  هدیب  یـسفن  يذـلاوف  مهیلع  اومّلـس  مهوتأ و  مهوروز و  سانلا ! اهیا 
: ناْمثُع نب  ساّمَش  .تشاد (3)4 . لاس  ود  لهچ و  دودح  تداهش  ماگنه  رد  بَعصُم 

شالت يرای و  .دوب  هنیدم  هشبح و  هب  هیاپدنلب  نارجاهم  زا  هَطَقَی » نب  موزخمونب   » زا

دوخ ناینیـشیپ  عضو  هب  امـش  دوش ، هتـشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  دنا ، هدوب  یناروآ  مایپ  وا  زا  شیپ  هک  تسا  يروآ  مایپ  زین  دـمحم  و  - » 1
144 نارمع : لآ  دیدرگ .»!؟ یم  زاب 

توالت ار  هیآ  نیا  داتـسیا و  دوب - هداتفا  نیمز  هب  تروص  اب  هک  ریمع - نب  بعـصم  هزاـنج  راـنک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - » 2
افو دندوب ، هتـسب  دهع  يادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم ، زا  ِْهیَلَع ؛...  َهَّللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  دومرف :

، دـیهد مالـس  نانآ  رب  دـییایب و  ناشیا  هاگمارآ  هب  دـینک و  ترایز  ار  نانآ  مدرم ! يا  .دـیتسه  ناهاوگ  امـش  تماـیق  زور  رد  .دـندرک 
«. دنیوگ خساپ  ار  وا  دنک ، مالس  نانآ  رب  تمایق  زور  ات  یناملسم  ره  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس 

82 صص 86 - لّوألا ، مسقلا  ثلاّثلا ، ءزجلا  ریبکلا ،» تاقبّطلا  - » 3
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زا ار  يو  یلهاج ، ياه  هشیدنا  اب  تفلاخم  مالـسا و  يونعم  ملاوع  مّلعت  میلعت و  ياه  لاس  لوط  رد  دحا و  ردـب و  رد  وا  هّجوت  ِنایاش 
.درک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناروای  نیرت  هتسجرب 

اب تشگ و  حورجم  تّدـش  هب  فلخ » نب  یبا   » تسد هب  دوب ، هتـشذگن  شرمع  زا  لاس  راـهچ  یـس و  زا  شیب  هک  یلاـح  رد  دـحا  رد 
هملـس ّما  .دوش  اوادـم  دـیاش  ات  دـندرب  هشیاع  ربمایپ و  هناـخ  هب  ًامیقتـسم  دـندرب و  هنیدـم  هب  ار  وا  تشاد ، ناـج  رد  هک  یقمر  نیرخآ 

: درک شباطخ 

؟ يدشن دراو  ام  هناخ  هب  ارچ  نم ! هدازومع  يا  »

.دناتـس ساّمـش »  » زا ار  يویند  تایح  قمر  نیرخآ  تحارج ، تّدش  یلو  دنک ؛ تبقارم  ات  دـنرب  هملـس  ّما  دزن  ار  وا  داد  روتـسد  ربمایپ 
.ددرگ (1) نفد  دوش ، لسغ  هک  نآ  یب  نانمؤم  رگید  رانک  رد  ات  دنادرگرب  دحا  هب  ار  وا  دسج  مارتحا ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هنیدم راصنا ، يادهش  پ : / 5 - 2

هار رد  دـندرک و  تمواقم  هنانمؤم  دـحا  رد  دـندوب و  رابت  یندـم  راصنا و  زا  هک  ناـنآ  قاحـسا (2)  نبا  ماشه و  نبا  دانـسا  ساسا  رب 
: دندوب رفن  شش  تصش و  دندش ، هتشک  یشیرق  نامجاهم  تسد  هب  ناش  ییادخ  فده 

نب هعافر  شقو ، نب  تباث  تباث ، نب  ورمع  تباث ، نب  هملـس  داـیز ، نب  هراـمُع  سنا ، نب  ثراـح  ذاـعُم ، نب  رمع  لَهْـشألادبع :» ونب   » زا
، لْهَـس نب  داّبع  یْظیَق ، نب  باَبَح  یطیَق ، نب  یفیَـص  .دـش  هتـشک  ناناملـسم  طّسوت  ًاهابتـشا  هک  هفیذـخوبا - رباج - نب  لیَـسُح  شقو ،

.ذاعم نب  سوا  نب  ثراح 

.دیزی نب  بیبح  ناهّیَّتلا ، نب  دیبع  سوا ، نب  سایا  ِجتار :» لها   » زا

.بطاح نب  دیزی  رفظونب :»  » زا

.رماع یبا  نب  هلظنح  ثراح ، نب  نایفسوبا  فوَع :» نب  ورمعونب   » زا

.هداتق نب  ْسینا  دیز :» نب  دیبعونب   » زا

ص 174 نیردبلا ، یف  لّوألا ، مسقلا  ثلاّثلا ، ءزجلا  ریبکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 1
ص 76 ثلاّثلا ، دّلجم  هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2
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(. هامور نازادناریت  ریما   ) نامعنلا نب  ریبج  نب  هَّللادبع  ورمع ، نب  هَّبَحوبا  هبلعثونب :»  » زا

.هَمَْثیَخ ْملَسونب :»  » زا

.هِملَس نب  هَّللادبع  نالجَعونب :»  » زا

.دندوب نامیپ  مه  هک  هنیزم  زا  بطاح - نب  عیَبُس  هیواعمونب :»  » زا

.سایا نبا  کلام  دَلْخَم ، نب  رماع  ورمع ، نب  تباث  ورمع ، نب  سیق  سیق ، نب  ورمع  داوسونب :»  » زا

.فِّرَطُم نب  ورمع  ثراح ، نب  هریبهوبا  لوذبمونب :»  » زا

(. تباث نب  ناّسح  ردارب   ) تباث نب  سوا  کلام :» نب  ورمعونب   » زا

(. کلام نب  سنا  يومع   ) رْضَن نب  سنا  راّجن :» نب  يدعونب   » زا

.ناْسبَک دّلُخم ، نب  سیق  راّجن :» نب  نزامونب   » زا

.ورمع دبع  نب  نامعن  ثراح ، نب  میَلُس  راّجن :» نب  رانیدونب   » زا

.مقرألا نب  سوا  عیبّرلا ، نب  دعس  دیز ، نب  هجراخ  جرزخ :» نب  ثراح  ونب   » زا

.عیبر نب  هبتع  دیَوُس ، نب  دیعس  و  يردخ ) دیعسوبا  ردپ   ) نانس نب  کلام  هرْدُخونب :»  » زا رجبأونب :»  » زا

.هَوْرَف نب  فْقَس  دعس ، نب  هبلعث  هدعاسونب :»  » زا

(. هنیهجونب رد  وا  نانامیپ  مه  زا   ) هرمض ورمَع ، نب  هَّللادبع  فیرطونب :»  » زا

نب هدابُع  دایز ، نب  رِّذـجُملا  کلام ، نب  ناـمعن  هداـبُع ، نب  ساـّبع  هَّللادـبع ، نب  لَـفون  کـلامونب :» ملاـسونب ، جرزخ : نب  فوعونب   » زا
.ساحسحلا

.نمیاوبا ورمع ، نب  داّلخ  حومجلا ، نب  ورمع  ورمع ، نب  هَّللادبع  مارح :» ینب  هملسونب ،  » زا

.سیق نب  لهَس  هرْتنَع ، ورمع ، نب  میَلُس  داوسونب :»  » زا

.یَّلعَملا نب  ْدیَبُع  سیق ، دبع  نب  ناوکذ  ْقیَرُزونب :»  » زا
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: دنک یم  هفاضا  ماشه  نبا  یلو  دسر ؛ یم  مامتا  هب  اجنیا  رد  قاحسا  نبا  دانسا 

« کلام نب  هیواعمونب   » زا هلیَُمث  نب  کلام 

« همْطَخونب  » زا يّدع  نب  ثراحلا 
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« داوسونب  » زا سایإ  نب  کلام 

« کلام نب  ورمعونب   » زا يدع  نب  سایا 

« فوع نب  ملاسونب   » زا سایا  نب  ورمع 

هباحص يادهش  هزمح ، رازم  پ : / 5 - 3

هب ناشنازیزع  داسجا  لاقتنا  زا  نانمؤم   (1) اوعرص » ُْثیَح  ْمهُوِنفْدا  : » دوب هداد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
.دندرک يراددوخ  هنیدم ، رهش 

تردابم هنیدم  هب  دوخ  ناگتـشک  لاقتنا  هب  يا  هّدـع  هک  دوش  یم  مولعم  نآ  ساسا  رب  هک  هدرک ، تبث  ار  يدنـسم  یبلح »  » و دـمحا » »
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رظن  مالعا  زا  سپ  یلو  دندوب ؛ هدیزرو 

هب اکّتا  اب  نید  ناملاع  زا  يرایـسب  اذل   (2) مهعجاضم .» یلإ  یلتقلا  اودر  مّلـسو :- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  يدانم  يدانف  »
زا يدنب  عمج  کی  رد  یبلح  .دـنا (3)  هداد  رظن  رترود  ناکم  هب  دوخ  توم  ّلحم  زا  هدرم  ییاجباج  تمرح  هب  یخیرات ، دنـس  نیمه 

: رب دنا  هدرک  لالدتسا  دادیور  نیمه  هب  اهنآ  هک  دهد  یم  رظن  یمالسا  ناناد  قوقح  زا  يرایسب  ءارآ 

هک هدروآ  يور  جرعـألا  هتفگ  هب  هّبـش  نبا   (4) هتوم .» ّلحم  هربقم  نم  دـعبأ  لحم  یلإ  هتوم  ّلـحم  نم  هنفد  لـبق  تیملا  لـقن  همرح  »
تمسق هب  هتـشادرب ، هّپت  نییاپ  حطـس  زا  ار  وا  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر و  تداهـش  هب  هامور  هّپت  نییاپ  رد  هزمح 

نآ راوجمه  نیمز  یناقوف 

ص 49 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » قاحسا نبا  کن : دیراپسب .» كاخ  هب  دنداد ، ناج  هک  یلحم  نامه  رد  ار  نانآ  - » 1
: کن دینادرگزاب .» نانآ  نداد  ناج  لحم  هب  ار  ناگتـشک  داد : رد  گناب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يوس  زا  يدانم  - » 2

ص 540 ج 2 ، هریس ،» ، » یبلح زین : .هَّللادبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  میدق  پاچ  ، 308 ص 297 ، ج 3 ، دنسم ،» ، » دمحا
.م  1973 هفرعملاراد ، توریب ، ص 276 ، زئانجلا ، باتک  لّوألا ، ءزجلا  لوالا ، دّلجملا  مألا ،» ، » یعفاش - 3

ص 540 ناتسربق .» نیرت  کیدزن  زا  رترود  یلحم  هب  هدرم  نداد  ناج  لحم  زا  هزانج  لاقتنا  ندوب  مارح  - » 4
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: دزاس یم  مولعم  هک  هدرک  تبث  ار  يدنس  یشْحَجلا » نامثع  نب  رمع   » زا لقن  هب  دعس  نبا  .دنهد (1)  لاقتنا 

زامن اهنآ  رب  ربمایپ  .دوب  هَّللادبع  یئاد  هزمح  هک  دنک  یم  حیرـصت  دـندش و  هدرپس  كاخ  هب  ربق  کی  رد  شحج  نب  هَّللادـبع  اب  هزمح 
كاخ هب  ار  شدسج  ات  دنتفر  وا  ربق  نورد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  ریبز و  رمع و  رکبوبا ، بلاط ، یبا  نب  یلع  درازگ و 

هب ناعمـس  نبا  زا  وا  زیزعلادبع و  زا  لقن  هب  هّبـش  نبا  یلو  تسا ؛ هدرک  تبث  زیزعلادبع  قیرط  زا  زین  يدوهمـس  ار  دنـس  نیا  .دنهن (2) 
تایاور رب  بلاغ  هّیرظن  همه  نیا  اب  .دنا  هدش  هداهن  يدحاو  ربق  رد  ریمع » نب  بعـصم   » اب هزمح  هک  تسا  هداد  رظن  جرعألا  زا  تیاور 

.دنا هتشگ  نفد  وا  ربق  نییاپ  رد  بعصم  هَّللادبع و  ربق و  کی  رد  هزمح  هک  هتشاد  نایب  زیزعلادبع  ار  روکذم 

کی رد  ریمع  نب  بعصم  هَّللادبع و  هزمح و  ای  هَّللادبع ، هزمح و  هک  تسا  هدش  حیرصت  یعبانم  رد  هک  هتکن  نیا  زا  یبرح  قاحـساوبا 
: تسا هتسناد  مَّلسُم  ار  هَّللادبع  نب  رباج  ِتیاور  نیا  يراخب ، .تسا (3)  هدیزرون  تلفغ  دنا ، هدش  هداهن  ربق 

: تسا هدمآ  قازّرلادبع  تیاور  رد  (4) و  دحا .» یلتق  نم  نیلجرلا  نیب  عمجی  ناک  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  ّنأ  »

اب دربن  زا  یشان  یگتسخ  ظاحل  هب  ناناملـسم  هک  تسا  هدوب  تهج  نادب  نیا  (5) و  دحاولا .» ربقلا  یف  هثالثلاو  نیلجّرلا  نفدی  ناکو  »
نامجاهم

ص 936 ج 3 ، يدوهمس ، - 1
ص 5 كردم ، نامه  يربکلا ،» تاقبّطلا  - » 2

1981 م رساجلا ، دمح  مامتها : همامیلاراد ، ص 415 ، جحلا ،» قرط  نکاما  کسانملا و  - » 3
، زئانجلا باتک  حیحص » ، » يراخب کن : درک .» یم  نفد  ربق  کی  رد  ار  دحا  ناگتـشک  زا  نت  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - » 4

باب 73
ص ج 3 ، يراخبلا ،» حیحـص  حرـش  يرابلا ، حتف  ، » ینالقـسع رجح  نبا  کن : درک .» یم  نوفدـم  ربق  کی  رد  ار  رفن  هس  ای  ود  و  - » 5

« زاب نب  : » مامتها هب  ، 211
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ربق کی  رد  رفن  هس  اـی  ود  نفد  هب  اـهنآ  لاـح  تیاـعر  يارب  ربماـیپ  دنتـشادن و  کـی  هب  کـی  ِتروص  هب  ار  روبق  رفح  ناوت  یـشیرق ،
روگ کی  رد  یـسک  هچ  اب  ار  یـسک  هچ  هک  نیا  رد  زین  تسا و  هدروآ  یم  ياـج  هب  ار  نیفدـت  مسارم  ًاصخـش  دوخ  هداد و  تیاـضر 

.تسا هداد  یم  رظن  دنهن ،

هنیدم كوس  پ : / 5 - 4

زا نایشیرق و  دّدجم  هلمح  زا  ینارگن  يوس  کی  زا  .دنا  هتشگزاب  هنیدم  هب  هبنش - ینعی  هعقاو - زور  نامه  رصع  ناناملسم ، کش  یب 
.دوب هدرب  ورف  یناگمه  نزُح  كوس و  کی  رد  ار  هنیدم  ناشنادرم ، نادقف  زا  اه  هداوناخ  ّرثأت  رگید ، بناج 

سلاجم و نیا  عوقو  رب  ناگمه  دـنا و  هدرک  اهدای  نانز  یعمج  ياـه  هیرگ  و  لـیابق ) مسر  هب   ) مدرم ياـه  یناوخ  هحون  زا  ناـخّروم 
: تفگ ّرثأت  هب  دینش ، ار  اه  هیرگ  ربمایپ  یتقو  .دنراد  دنس  قافّتا  هنیدم  فیاوط  لزانم  رد  لفاحم 

، یبلح نیّدـلا  ناهرب  نب  یلع  هتفگ  هب  دـیرگ »؟ یم  یـسک  هچ  هزمح  يارب  اما  دـنیرگ ، یم  ناشناردارب  نارـسپ و  نارهوش و  رب  اهنآ  »
.تشادن يدنزرف  رسمه و  هنیدم  رد  هزمح 

.تسیرگ هزمح  رب  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ور  نیا  زا 

: دنتفگ ار  دوخ  هفئاط  ِنانز  دندید ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  زیگنا  مغ  تلاح  نیا  نوچ  ذاعم  نب  دعس  ریضح و  نب  دیسا 

« .تسا هتسیرگ  وا  نادقف  رد  ربمایپ  هک  دییرگب  هزمح  رب  »

رد هک  هنیدـم  فـیاوط  همه  هراـبکی  .دـندروآ  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هناـخ  يوـس  هب  ناـناوخ  هحوـن  ناـنک و  هیرگ  ناـنز ،
: دیوگ قاحسا  نبا  .دنتفر  ورف  دحا  نادیهش  رگید  هزمح و  كوس  رد  دندوب ، دجسم  ترواجم 

یلع حئاونلا  ءاکبلا و  عمـسف  رفظ  ینب  لهـشألادبع و  ینب  نم  راصنألا  رود  نم  رادب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّرم  و 
: لاق ّمث  یکبف  هَّللا  لوسر  انیع  تفرذف  مهالتق 
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نبهذی ّمث  َنمَّزحتی  نأ  مهءاسن  ارمأ  لهشألادبع  ینب  راد  یلإ  ریـضح  نب  دیـسا  ذاعم و  نب  دعـس  عجر  املف  َُهل .» َیِکاَوب  هزمح ال  ّنکل  »
دندروآ و یم  دای  هب  ار  نادیهش  همه ، حبص ، ات  بش  نآ  هک  تسادیپ  نینچ  دعس  نبا  دانـسا  زا   (1) هَّللا .»...  لوسر  ّمع  یلع  نیکبیف 

: دیوگ یم  دعس  نبا  .درک (2)  یم  اعد  ناشنادنزرف  نارسمه و  اهنآ و  يارب  ربمایپ  دنتسیرگ و  یم 

« .دوشن هدناوخ  هحون  رگید  هک  درک  رما  دندرگزاب و  دوخ  ياه  هناخ  هب  ات  تشاداو  ار  مدرم  دّمحم  دش ، هک  حبص  »

: دنک یم  تیاور  يراصنا  هَّللادبع  نب  دّمحم 

(4) حّْونلا » نع  ذئموی  یهن  : » ماشه نبا  تیاور  قبط  (3) و  ّطق .» یش ء  نع  یهن  ام  َّدشأک  هحاینلا  نع  یهنف  دغلا  نم  ربنملا  یلع  ماقف  »
: هدمآ ذخأم  نامه  رد  و 

(5) حّونلا .» نع  راصنألا  ءاسن  یهن  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّهنَأ - ءاج  «و 

يادـص تشذـگ ؛ یم  رفظ  لهـشالادبع و  ینب  هفیاط  زا  راصنا ، ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - » 1
، هزمح میومع  دومرف « : سپس  تسیرگب ، دش و  يراج  کشا  شناگدید  زا  سپ  دینـشب ، ار  شیوخ  ناگتـشک  رب  نانآ  هیرگ  هحون و 

دنداد نامرف  ار  نانز  دندیسر ، لهشالادبع  ینب  ياه  هناخ  هب  ریـضح  نب  دیـسا  ذاعم و  نب  دعـس  هک  هاگنآ  و  درادن ،» يا  هدننک  هیرگ 
ص 50 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  «. » دننک هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يومع  رب  دنورب و  دنریگ و  مارآ  هک 

ص 10 ثلاّثلا ، ءزجلأ  ریبکلا ،» تاقبّطلأ  : » کن - 2
عنم نینچ  يراک  چیه  زا  نامز  نآ  ات  هک  نانچ  تشادزاب ، يرگ  هحون  زا  ار  مدرم  تفر و  ربنم  زارف  رب  بش  نآ  يادرف  ترـضح ، - » 3

ص 11 كردم ، نامه  ریبکلا ،» تاقبّطلا  : » کن دوب .» هدرکن 
ص 50 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن دومرف .» یهن  يرگ  هحون  زا  ماگنه ، نآ  رد  - » 4

« .تشادزاب يرگ  هحون  زا  ار  راصنا  نانز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  - » 5
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ات هک  هتـسناد  هنیدم  مدرم  نایم  روهـشم  ثیداحا  زا  ار  نآ  تسا و  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  يرگید  ظفل  هب  مکاح »  » ار ثیدـح  نیا 
.تسا (1) هدوب  لومعم  دوخ  رصع 

دحا يادهش  هربقم  دجسم و  پ : / 6

: هک يربکلا » تاقبطلا   » باتک رد  دعس  نبا  مالک  زا  هلمج  نیا  قبط 

هراسی و نع  هانقب  اًلبج  نینیع  لعج  هنیدملا و  لبقتـسا  هرهظ و  فلخ  ًادـحا  مّلـسو )- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - دـصقی   ) لعج «و 
رد تسا ؛ هدوب  هامور  هپت  یبرغ  تمـس  رد  نانمؤم  اب  نامجاهم  دربن  عوقو  هک  تفریذـپ  ناوت  یم   (2) هامرلا .» نم  نیسمخ  هیلع  لعج 

هربقم « ) هزمح عرصم   » یخیرات هعقب  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  یلو  .دشاب  یلاوح  نامه  رد  دیاب  یـشحو ، زا  هزمح  ندروخ  هزین  ّلحم  هجیتن 
ات دنشاب ؛ هدروآ  ینونک  عفترم  ناکم  هب  ار  وا  دسج  دیاب  تسا ، هتشاد  رارق  دوگ  يا  هقطنم  رد  هامور و  یقرـش  تمـس  رد  وا ) تسخن 

ّلحم ناونع  هب  یکی  تسا : هتشاد  دوجو  نینیع  قرش  رد  انب  ود  هنیدم ، یسانشراثآ  رظن  زا  یلو  .دریگن  رارق  هانق  يداو  بآ  ریـسم  رد 
عباـنم یخرب  رد  هزمح .) عرـصم   ) وا نفد  ّلـحم  ناونع  هب  نآ  تشپ  رد  يرگید  و  هزمح ) هیف  نعط  يذـلا  عضوم   ) هزمح ندروخ  هزین 

: میناوخ یم 

یخرب رد  .تسا (3)  هدـش  لقتنم  یلعف  ناکم  هب  بآ ، ندـش  يراـج  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  هزمح  هّیلّوا  نفد  ّلـحم  عرـصملا »  » ياـنب
.تسا طوبرم  ینونک  ثحب  هب  هدش و  هتفگ  نخس  دومن ، رفح  دحا  رد  هنیدم  لها  يارب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هک  یتانق  زا  زین  ذخآم 

(4)

.زئانجلا باتک  ص 381 ، ج 1 ، كردتسملا » - » 1
وا پچ  تمس  رد  هک  نینیع  هوک  رب  و  درک ، هنیدم  هب  ور  داد و  رارق  دوخ  رس  تشپ  ار  رفن  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - » 2

« .درک رقتسم  زادناریت  هاجنپ  تشاد ، رارق  هانق  يداو  رد  و 
ص 533 ج 8 ، فراعملاهرئاد ،» ، » يدجو دیرف  هّیزاجحلا .» هلحر  ، » بیبل دّمحم  - 3

ص 421 موس ، نرق  نتم  جحلا ،» قرط  نکاما  کسانملا و  - » 4
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.تسا هنیدم  خیرات  رد  يدّدعتم  دانسا  نامّدقتم و  زا  يا  هّدع  ءارآ  رب  ینتبم  هقباس  نیا 

تسا و هدرک  دای   (1) هنع » هللا  یـضر  هزمح  هیف  نعط  يذلا  عضوملا   » ناونع هب  نینیع ، هّپت  یقرـش  نکر  رد  دوجوم  دجـسم  زا  يرطم 
هدش لئاق  قرف  عرصم  و  نْعط »  » ناکم نیب  اهنت  هتسناد و  دوخ  نامز  رد  ترهش  هقباس و  نیمه  دجاو  ار  روکذم  دجسم  زین  يدوهمس 

رد نآ ، لامـش  رد  يرگید  هزین و  تباـصا  ناـکم  رد  یکی  دجـسم - ود  هک  تسا  هتـشاگن  روط  نیا  ار  یمومع  ترهـش  وا  هچ  تسا ؛
عوقو هب  نینیع  یقرـش  تمـس  رد  دربن  هعقاو  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  هک  میتـفگ  رتـشیپ  هک  یلاـح  رد  تسا (2) ؛ هدـش  انب  نفد ، ناکم 

.دراد تّوق  هامور  هّپت  برغ  لامش و  تمس  رد  نآ  عوقو  هکلب  دشاب ؛ هتسویپ 

یم مگردرـس  ار  ناگدنهوژپ  یخیرات ، ءارآ  رد  یتاضقانت  دوجو  یلعف ، ناکم  هب  دـسج  ییاجباج  یگنوگچ  هنیرید و  رد  لاح  ره  هب 
تهج هب  هک  عرـصملا  يانب  .تسین (3)  هزمح  رازم  هّیلّوا  ناکم  نامه  یلعف ، ناـکم  هک  تفرگ  هدـیدان  ناوت  یمن  همه  نیا  اـب  دـنک ؛

فورعم هزمح  لّوا  نفدـم  ناونع  هب  يدجـسم  تروص  هب  اهدـعب  تسا ، هدـش  یم  بوسحم  زین  ربمایپ  زامن  ّلحم  تایاور ، زا  یـضعب 
ناطلس  » تخاس و عضوم  نآ  رب  يدیدج  يانب  .ق  .ه  یلاوح 580  رد  ءاجیهلا  یبا  نبا  .تسا  هدوب  نارئاز  هّجوت  دروم  اه  نرق  هدـش و 

رتزّهجم تّمرم و  ار  نآ  یندـم  مرح  ماّدـخلا  خیـش  یلامجلا » نیهاـش  ، » لاـس 893 رد  دوزفیب و  رگید  ییاـنب  نآ  رب  ياـبتیاق » فرـشا 
.دومن

نب ّيَدَو  نیّدـلاردب  ریما   » طّسوت نآ  بورـشم  هاـچ  ياـنب  رفح  زا  هدـید و  متـشه  نرق  طـساوا  رد  ار  عرـصملا  دجـسم  يداـبآزوریف ،
: دسیون یم  یسوم » نب  ّیلع  ، » ینامثع رصع  رد  .ق و  .ه  هدس 13  رخاوا  نراقم  .تسا (4)  هدرک  دای  هنیدم - ریما  زاّمج -»

.دومن (5) انب  دیدجت  لوبناتسا  یلاها  زا  یجنیام  کب  میلس  داماد  اشاپ  زمار  جاح  ار  هّبق  نآ 

« .تفرگ رارق  هزین  تباصا  دروم  نآ  رد  هزمح  هک  یلحم  - » 1
ص 848 ج 3 ، افولاءافو ،» - » 2

ص 78 مسق 2 ، ءزج 3 ، ص 5 و  مسق 1 ، ءزج 3 ، ریبکلا » تاقبّطلا  - » 3
ص 289 مناغملا ،» - » 4

ص 15 هرّونملا ،» هنیدملا  فصو   » هلاسر - 5
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.تسا هدرک  تبث  رعش  هب  ار  .ق ) .ه  هنـس 1287   ) روکذم يانب  خیرات  هّدام  دیدج ، يانب  یناب  هک  دنک  یم  دای  يا  هبیتک  زا  اشاپ  تعفر 
.تسا هداهن  انب  ار  نآ  .ق  .ه  لاس 1365  رد  ینامثع  کب  میلس  دراد  یم  مولعم  یبوخ  هب  هک  دیوگ  یم  نخس  يا  هبیتک  زا  نینچمه 

دشاب و یم  نآ  ضرع  مین  رتم و  راهچ  لوط و  رتم  شش  هک  تسا  يا  هعقب  .مدرک  ندید  .ق  .ه  لاس 1396  رد  انب  نیا  زا  بتاک  ریقح 
هامور و یقرش  تمـس  رد  دهد و  یم  ناشن  ار  هزمح  نفد  ّلحم  نیتسخن  ًاقیقد  هک  نیا  ظاحل  هب  یلو  تسا ؛ هداهن  یناریو  هب  ور  اًلماک 
هک ییاه  لاس  رد  .تسا (1)  رادروخرب  ییازـسب  ّتیّمها  زا  دنک ، یم  صّخـشم  ناگدنهوژپ  يارب  ار  دـحا  هعقاو  ّتیعقوم  هانق ، يداو 

.تسا هدش  هتفرگ  رارق  فاقّسلا  هداوناخ  تراظن  تحت  ناکم ، نیا  هک  دوب  روهشم  دحا  لها  نایم  مدوب ، اجنآ 

بلق رد  لاس ، تسیود  رازه و  دودح  يا  هنیرید  اب  دراد ، ترهـش  دحا  هربقم  دجـسم و  هب  هک  دحا  يادهـش  هزمح و  دقرم  یلعف  يانب 
.تسا هتفرگ  ياج  مالسا  خیرات 

خیرات تسا ، هتشاد  رارق  یلـصا  برد  رـس  رب  یباّهو ) ناهیقف  ياوتف  هب   ) دقرم يانب  دجـسم و  بیرخت  زا  لبق  ات  هک  يا  هتـشون  گنس 
.دنک یم  نییعت  .ق  .ه  لاس 275  ار  دجسم  سیسأت 

هدرک علّطم  ار  ام  دوخ  تادهاشم  زا  رادید و  هنیدـم  هّکم و  زا  .ق  .ه   354 ياه 258 - لاس  رد  هک  یناسملت (2)  رکب  یبا  نب  دّمحم 
يدبنگ ینآرق و  طوطخ  هب  نّیزم  یبوچ  حاولا  اه و  هتشبن  گنس  ياراد  هدوب و  عیفر  دحا  يادهـش  يانب  هک  دنک  یم  حیرـصت  تسا ،

هدش زیامتم  ادهش  رباقم  رگید  زا  هدش ، هدیچ  ياه  گنس  اب  ارفع  نب  ذاعم  رمع و  نب  ذاعم  ياهربق  .تسا  ناسنا  کی  تماق  عافترا  هب 
اًلماـک يرجه  مراـهچ  نرق  رد  دـحا  يادهـش  رباـقم  هک  دوش  یم  مولعم  ور  نیا  زا  .دراد  رارق  ادهـش  روبق  نییاـپ  رد  هزمح  ربـق  .تسا 

.تسا هدوب  صاخ  مامتها  دروم  نآ  يانب  رومعم و 

رد هزمح  ربق  ّلحم  زا  دوخ  همانرفس »  » رد يرجه  مجنپ  هدس  لیاوا  رد  ورسخ  رصان 

2 هرکیپ 24 - - 1
دمح مامتها  هب  .ق 1974 م ، .ه  هّجحلاوذ 1393  هدعقلاوذ و  ج 5 ، برعلاهّلجم ، سدقملا ،» تیب  هنیدملا و  هّکم و  فصو   » هلاسر - 2

.رساجلا
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.ق .ه   375 ياه 370 - لاس  یلاوح  رد  یسّدقم »  » .تسا (1) هدوب  مومع  هّجوت  دروم  هک  هدرک  دای  ادهّشلاروبق  عضوم  ناونع  هب  دحا ،
تیعقوم زا  تسا ، هدوب  دجـسم  ناـیم  رد  دـحا  يادهـش  هزمح و  ربق  وا ، ناـمز  رد  هک  نیا  .تسا  هداد  رارق  فیـصوت  دروم  ار  هنیدـم 

: یـسابع هفیلخ  ردام  هب  طوبرم  یمیدـق ، يانب  خـیرات  هک  دراد  لوبق  راّجن  نبا  .دـنک (2)  یم  تیاکح  شندوبرومعم  نآ و  ّتیّمهااب 
هدید و ار  نآ  تسا ، هدرک  یم  یگدـنز  ییانب  نینچ  ییاجرباپ  رـصع  رد  دوخ  هک  وا  تسا و  .ق  .ه  لاس 590  رد  هَّللا » نیدل  رصاّنلا  »

نآ يابیز  نینهآ و  برد  دنا و  هداد  شیارآ  جاس  بوچ  اب  ار  هزمح  دـقرم  هک  دـنک  یم  صّخـشم  تسا و  هداد  رارق  فیـصوت  دروم 
رارق دـقرم  هرجح  یناقوف  تمـسق  رب  هک  يا  هبیتک  نتم  هب  هّجوت  اب  یلو  .تسا  هدـش  یم  زاب  نارئاز  يور  هبنـشجنپ  ياـهزور  رد  اـهنت 
نتم .تسا  هدـش  يزاسزاب  ءاجیهلا » یبا  نب  نیـسح   » طّسوت هفیلخ ، رداـم  مادـقا  زا  لـبق  لاـس  هد  اـنب  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هتـشاد ،

: تسا رارق  نیا  زا  هتشبن  گنس 

هبر همحر  یلإ  ریقفلا  دـبعلا  هرمع  مّلـس ، و  هلآ ] و   ] هیلع هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یّلـصم  مالّـسلا و  هیلع  بلطملادـبع  نب  هزمح  عرـصم  اذـه  »
«. هئامسمخ نینامث و  هنس  هیدلاول  هل و  هَّللا  رفغ  ءاجیهلا  یبأ  نب  نیسح 

خیش نیهاش -»  » هک دنک  یم  ناشنرطاخ  يدوهمـس  اذل  .دشاب  هزمح  یلعف  دهـشم  هب  طوبرم  هتـسناوت  یمن  ًارهاظ  يا  هبیتک  نینچ  یلو 
.تسا هداد  لاقتنا  لقن و  عرصملا  دجسم  هب  .ق  .ه   893 لاس 890 - هب  دجسم  تّمرم  زا  سپ  ار  نآ  هنیدم - مرحلا 

هک هدناوخ  هزمح  دجسم  ار  نآ  هدرک و  ندید  دوب ، هدش  انب  يدجسم  نآ  رب  هک  هزمح  دهشم  زا  .ق  .ه  هدس 6  مود  همین  رد  ریبج  نبا 
ناطلـس تامادقا  زا  درب ، یم  رـس  هب  هنیدم  رد  يرجه  مهن  هدـس  رد  دوخ  هک  يدوهمـس  .تسا (3)  هتـشاد  رارق  نآ  ترواـجم  رد  ربق 

هعسوت برغم  تمس  زا  ار  هزمح  دهشم  يانب  هک  هدرک  دای  يابتیاق » فرشا  : » رصم

ص 71 جح ، مود  رفس  ورسخرصان ،» همانرفس  - » 1
ص 80 میلاقألا ،» هفرعم  یف  میساقّتلا  نسحا  - » 2

1964 م رداص ، راد  توریب ، پاچ  ص 173 ، ریبج ،» نبا  هلحر  - » 3
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ناشن دنام ، ياج  رب  .ق  .ه  لاس 1325  رد  هک  هچنآ  دش و  يزاسزاب  تّمرم و  تاعفد  هب  اه » ینامثع   » رصع رد  انب  نیا  .تسا (1)  هداد 
ینامثع تبقارم  مامتها و  زا  اًلماک  دحا  رد  هباحص  يادهش  رگید  هزمح و  دهشم  يانب  اه ، همانرفـس  تاجردنم  ساسا  رب  هک  دهد  یم 

.تسا هدوب  رادروخرب  اه 

ياه 1320 لاس  زا  ینونتب » بیبل  دّمحم   » و اشاپ » تعفر  میهاربا   » ینعی قّقحم  حاّیس  ود  زا  يدنتسم  دّدعتم و  ياهریوصت  هناتخبشوخ 
نیسح ازریم   » .دزاس (2) عّلطم  اه  ینامثع  مامتها  دروم  يانب  فیک  مک و  زا  ار  ام  دناوت  یم  یبوخ  هب  هک  هدنام  ياجب  .ق  .ه  ات 1327 

، هدروآ رد  ریرحت  هتشر  هب  .ق  .ه  ات 1303  ياه 1302  لاس  هنایم  رد  هک  دوخ  همانرفس  رد  يرصان - رـصع  باّتُکلا  کلم  یناهارف -»
دحا يادهـش  دهـشم  رب  ینامثع  يانب  هک  دید  ار  اجنآ  ییاه  لاس  رد  وا  .تسا  هدرک  ترایز  رادید و  ار  دحا  يادهـش  هزمح و  دـقرم 

: تسا هتخادرپ  نآ  فصو  هب  نینچ  هتسناد و  ینامثع » دیجملادبع  ناطلس   » ياهانب زا  ار  نآ  يو  .تسا  هتشاد  رارق 

هطّوحم دراو  ناوت  یم  نـالاد  ود  زا  دراد و  عاـفترا  نیمز  زا  هّلپ  شـش  جـنپ  و  یّلت ...  يـالاب  رد  تسا  یتراـمع  هزمح  هربقم  لـصا  و 
.دش دنا ، هتخاس  رجآ  چگ و  زا  هک  يزیمت 

هک تسا  یعیـسو  یلاع  یفجن ) یناتـسبات - ینالوط  قاتا  « ) یبنط  » ود هطّوحم ، نیا  فرط  ود  رد  دنا و  هتخیر  گیر  هطّوحم  نیمز  رب 
ترـضح كرابم  ربق  دراد و  بوچ  زا  گرزب  قودنـص  هک  تسا  یبنط  طـسو  رد  یکی  .تسا  ربق  ود  رگید  یکی  رد  دجـسم و  کـی 

زا سپ  .تسا (3)  دوبک  یـشاک  زا  دـبنگ  نوریب  و  تسا ..  شحج  نب  هَّللادـبع  ربق  هک  تسا  یکچوک  ربـق  رگید  یکی  تسا و  هزمح 
هک روبق  زارف  رب  هدش  هتخاس  ياهانب  عاقب و  بیرخت  روهـشم و  رباقم  ندرک  حّطـسم  اب  نامزمه  و  يدوعـس » نادناخ   » ندمآراک يور 
زا تشگ و  ناریو  بیرخت و  اًلماک  زین  دحا  يادهش  هربقم  دهشم و  يانب  تسا ، هدش  یصاخ  دیکأت  نآ  رب  هّیمیت  نبا  یهقف  برشم  رد 

ص 936 ص 921 ، ج 3 ، افولاءافو ،» ، » يدوهمس - 1
2 - 27 2 ؛ - 26 2 ؛ ياه 25 - هرکیپ  - 2

.نایئامرفنامرف ظفاح  ششوک  هب  ص 291 ، یناهارف ،» نیسح  ازریم  همانرفس  - » 3
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.تسا هدنامن  ياج  رب  يرثا  مینک ، یم  هدهاشم  شیپ  لاس  داتشه  زا  هدشدای  ریواصت  رد  هچنآ 

هدـش حّطـسم  روبق  هطّوحم  رب  .متفای  رییغت  لاح  رد  اًـلماک  ار  دـحا  هقطنم  هنیدـم ، رد  شهوژپ  تراـیز و  ياـه  لاـس  رد  بتاـک  ریقح 
.تسا نارئاز  ندروآ  يور  ّلحم  يدالوف ، ياه  هکبش  اب  نآ  یبونج  تمسق  تسا و  هدش  هدیشک  راوید  دحا  يادهش 

ياه حیرض  هیبش  اًلماک  اه  هکبـش  حرط  عون و  هک  مدرک  ساسحا  نارئاز - نداتـسیا  ّلحم  نینهآ - ياه  هکبـش  هدهاشم  زا  سپ  ریقح 
دّیـس  » موحرم لزنم  هب  لاـس 1395  هّجحلا  يذ  رد  .دـسر  یم  رظن  هب  دوـش ، یم  هدـهاشم  یبهذـم  رباـقم  لوـح  ناریا  رد  هـک  یناریا 

ات ياه 1361  لاس  هلـصاف  رد  هک  ناشیا  .متـشاذگ  نایم  رد  يو  اب  يا  هرکاذـم  نمـض  ار  هلأـسم  متفر و  هنیدـم  رد  راّـطع » یفطـصم 
ییانـشآ یگدنز  لاس  جنپ  داتـشه و  لوط  رد  هنیدم  یترایز  نکاما  هب  نایناریا  ياهدمآ  تفر و  اب  دوب و  هنیدم  رادرهـش  .ق  .ه   1368

: تفگ نم  هب  ناشیا  .دشاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  نم  يامنهار  تسناوت  یم  رگید  سک  ره  زا  شیب  تشاد ،

گس هک  دش  یم  هدید  ًارّرکم  تشادن و  يراصح  رباقم ، فارطا  نیمز  دحا ، رد  هباحص  هزمح و  دهشم  میظع  يانب  بیرخت  زا  سپ  »
ناـیم رد  هنیدـم  تقو  ریما  اـب  ار  عوضوم  هنیدـم ، ناـملاع  زا  يا  هّدـع  .دـننک  یم  دـمآ  تفر و  روبق  يور  زا  يداو ، نآ  درگلو  ياـه 
رباقم لوح  نیا ، زا  لبق  هک  ینهآ  حیرـض  زا  هک  مداد  داهنـشیپ  نم  درک و  رما  نآ  يدـنبراصح  راوید و  ثادـحا  هب  ریما  دنتـشاذگ و 

نآ زا  هتفای ، لاقتنا  نما  یّلحم  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  نادـنمقالع  طّـسوت  تشاد و  رارق  عیقب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
« .تفرگ تروص  راک  نیا  دوش و  هدافتسا  دحا  رد  ربمایپ  هباحص  دهشم  راصح  يارب  دش ، یم  تبقارم 

: تفگ دنتشاذگ »؟ هنیدم  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رباقم  رب  یناسک  هچ  ار  حیرض  نیا  : » مدیسرپ

هنیدم هب  نایناریا  فرط  زا  یتافیرشت  ّیط  ینامثع و  ناطلس  تقفاوم  يراکمه و  نانآ و  تیامح  تحت  راجاق و  نامز  رد  حیرـض  نیا 
.دیدرگ بصن  تیب  لها  هّبق  هب  فورعم  ّلحم  رد  دیدرگ و  لمح 

هک تشاد  یم  مولعم  هکداد  ناشن  نم  هب  مه  ار  ینامرف  یلصا  نتم  راّطع » یفطصم  دّیس  »
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، دوب هتـشاد  لوذـبم  یمادـقا  نینچ  ماجنا  رد  ار  مزال  يراکمه  هک  نیا  زا  زین  .دـندوب  هدـش  يراک  نینچ  ماـجنا  هب  رختفم  وا  هداوناـخ 
.دوب هتفرگ  رارق  ینامثع  ناریا و  تقو  تموکح  ریدقت  دروم 

یلامش تمسق  رد  هباحص  یقبام  روبق  و  كابـش »  » یبونج تمـس  رد  شحج  نب  هَّللادبع  ریمع و  نب  بعـصم  هزمح ، روبق  لاح  ره  هب 
.دیامن یم  يرگ  هولج  دیفس  گنر  هب  یگنس و  راصح  اب  نآ 

نونکا .میامن (1)  یم  بلج  نآ  هب  ار  ناگدـنهوژپ  هّجوت  هک  مدرک  هّیهت  هامور  هّپت  يدـنلب  زا  ار  يریواـصت  ّلـحم ، ّتیعقوم و  نیا  زا 
رب اکّتا  اب  ریقح  ار  هشقن  نیا  .داد  ناشن  دنتـسم  هشقن  کی  رد  هدـشدای  ياه  شهوژپ  ساسا  رب  ار  دـحا  عاـقب  عضاوم و  هّیلک  ناوت  یم 

.منک (2) یم  یسانش  هنیدم  نادنمقالع  میدقت  یسررب ، لیمکت  تهج  مدومن و  میظنت  روکذم ، یخیرات  دانسا 

2 - 30 2 ؛ - 29 2 ؛ ياه 28 - هرکیپ  - 1
.هنیدم رهش  دحا و  يامنرود  دحا و  نادیم  ، 2 - 32 ، 2 هرکیپ 31 - - 2
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ناناملسم یعفادت  عضوم  قدنخ ؛ موس : لصف 

نایدوهی ناتسرپ و  تب  كرتشم  هلمح  ربارب  رد 

نآ یخیرات  یبای  هشیر  هژاو و  قدنخ ؛ فلا :

تغل دسر  یمن  رظن  هب  دنا (2) . هتـسناد  هدش  هدنک  ّلحم  ای  لادوگ  ینعی :  (1) روفحملا » ریفحلا  يداولا   » ار قدنخلا » ، » ناسانش تغل 
لیذ ناهرب »  » .تسا هتفای  هار  برع  بدا  هب  یسراپ  نابز  زا  هدوب و  هدنک »  » هملک ِبَّرعُم  هژاو ، نیا  هک  دنشاب  هتـشاد  يدیدرت  ناسانش 

: دسیون یم  هِْدنَک »  » هژاو

(3) .تسا » قدنخ  نآ ، ِبَّرعم  ددرگ و  نمشد  ندمآ  عنام  ات  دننَک  یم  هاگرکشل  هعلق و  راصح  درِگ  رب  هک  دنیوگ  ار  يوک  يوج و  »
یناوارف جاور  يرد  یـسراپ  نابز  رد  تسا و  هتفر  راک  هب  نَدنَک ) لوعفم / مسا  ، ) كدـْنَک ِتروص / هب  يولهپ  ياه  نابز  رد  هژاو  نیا 

.دراد (4)

« .هدش هدنک  لحم  لادوگ ، عافترا ، مک  ياج  - » 1
.ه  1307 رـصم ، پاچ  روبزم ، هژاو  لیذ  سورعلا ،» جات  ، » يدـیبز .رداص  راد  پاچ  ص 93 ، ج 10 ، برعلا ،» ناـسل  ، » روظنم نبا  - 2

.ق .ه   1345 نکد ، دابآردیح  تسفا ، رداص ، راد  پاچ  ص 331 . ج 3 ، هغّللاهرهمج ،» ، » دیرد نبا  .سوماق  حرش  .ق /
پاچ 1357 ص 1708 ، ج 3 ، عطاق ،» ناهرب  - » 3

یـشو هرف  ص 162 . ج 2 ، اـیداوات ، ساـسا  رب  كردـم ، ناـمه  عطاـق ،» ناـهرب   » رد هدـنک »  » هژاو لـیذ  نیعم ، رتکد  تاحیـضوت  - 4
1337 نارهت ، پاچ  قدنخ ، هدنک و  هّدام  يدیشر ،» گنهرف  ، » يدیشر . 1346 نارهت ، ص 252 ، يولهپ ،» گنهرف  »
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، هفوک يارحـص  رد  نیـشن  هیداب  ِبارعا  موجه  ربارب  رد  مود  روپهاش  .تسا  ینالوط  ناریا  یماـظن  خـیرات  رد  قدـنخ  نتخاـس  هنیرید 
راب نیتسخن  دیاش  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .دیزرو  صاخ  یمامتها  نآ  تّمرم  لیمکت و  رد  ناوریشونا  ورـسخ  درک و  رفح  گرزب  یقدنخ 

: هک دنا  هتفریذپ  برع  ناخّروم  دندش ، انشآ  قدنخ  رفح  اب  يرمق  يرجه  جنپ  لاس  رد  بارعا 

: دنتفگ دندش و  تفگش  رد  قدنخ  ییآراک  زا  نایشیرق  »

« .تسا هدوبن  یعالّطا  نآ  زا  ار  بارعا  هک  تسا  يا  هلیح  نیا  ادخ  هب 

: تسا نینچ  يربط  ترابع 

املف هیلع  اوفقو  یتح  قدنخلا  وحن  اولبقا  ّمث  هَّللادـبع ...  نب  لفون  بهو و  یبأ  نب  هریبه  لهج و  یبأ  نب  همرکع  ّدو و  دـبع  نب  ورمع  »
نامه « ) یسراف ناملـس  ، » قدنخ حاّرط  هک  نیا  رد  ناسیون  خیرات   (1) اهدیکت .» برعلا  تناک  ام  هدـیکمل  هذـه  َّنإ  هَّللا  و  اولاق : هوأر 

زا تسارح  تظافح و  رد  نایناریا  موسرم  ياه  هویش  زا  ار  حرط  نیا  زین  ناملس  .دنرادن  يدیدرت  چیه  تسا ، هدوب  رابت ) یناریا  ِهبزور 
هدـمآرد ارجا  هلحرم  هب  گنج  رد  هتـشاذگ و  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هدرک و  سابتقا  اهرهـش  ای  یماظن  تاماکحتـسا 

.تسا

: دسیون یم  يربط  خیرات  یسراف  نادرگرب  رد  یمعلب  ًارهاظ 

، ندش زاب  شیپ  يدنتسناوتن  ناشیا  يداهن و  ناشیدب  يور  رایسب  يرکـشل  نوچ  نایـسراپ  ام  ياهرهـش  ردنا  تفگ : یـسراپ  ناملـس  »
دمآ و باوص  ناملـس  ریبدت  نیا  مالّـسلا  هیلع  ار  ربمغیپ  سپ  .يدوبن  ندمآ  ردنا  ِهار  ار  ناراوس  ات  يدندومرف ، هدنَک  ردنا  رهـش  درگ 

(2) .دندرک » هدنک  دندش و  عمج  هنیدم  درگادرگ  سپ  .دندید  باوج  زین  نارای  همه 

نآ رانک  دـنتفر ، قدـنخ  يوس  هب  دـندمآ و  هَّللادـبع  نب  لـفون  بهو و  یبا  نب  هریبُه  لـهج و  یبا  نب  همرکع  دودـبع و  نب  رمع  - » 1
ج 3، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  «. » دنتـسب یمن  راک  هب  ار  يا  هلیح  نینچ  اه  برع  دنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : نآ  ندـید  اب  دنداتـسیا و 

لّوا پاچ  هّیرصملا ، هّینیسحلا  پاچ  ص 48 ،
1366 نارهت ، نشور ، دّمحم  مامتها  هب  ص 202 ، ج 1 ، يربط ،» همانخیرات  - » 2
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هب حیرـصت  و  هدنَک »  » ِیـسراپ هژاو  يریگراکب  تسا ، يرجه  مراهچ  نرق  یـسراف  نوتم  نیرت  نهک  زا  روکذم  رثن  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
.میربب یپ  حرط  هژاو و  ندوب  یناریا  هب  ام  هک  دنک  یم  تیافک  نایسراپ »...  ام  ياهرهش  ردنا  : » هک نیا 

: دسیون یم  رمع  نب  دّمحم  زا  لقن  هب  هک  يربط  خیرات  یلصا  نتم  زا  هلمج  نیا  اب  تسا  قباطم  ًاقیقد  یمعلب  هب  بوسنم  همجرت 

نایم رد  لاناک  رفح  هنیرید  ساسا  رب  ناملس  هک  ار  یخیرات  دنس  نیمه   (1) انیلع .» اْنقَْدنَخ  انرِصوح  اذإ  سرافب  اّنک  ّانا  هَّللا ! لوسر  ای  »
: دسیون یم  هتفرگ ، رارق  يدقاو  دییأت  دروم  تسا ، هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  ار  قدنخ  رفح  داهنشیپ  نایناریا ،

«. انیلع انقدنخ  لیخلا  انفّوخت  سراف و  ضرأب  اّنک  ذإ  ّانا  هَّللا ! لوسر  ای  ناملس : لاقف  »

نبا  (2) .میدنک » یم  قدنخ  دوخ  ِدرِگ  رب  میتشاد ، میب  ناراوس  زا  هاگره  میدوب ، سراف  نیمزرـس  رد  هک  يراگزور  ادخ ! لوسر  يا  »
: تسا هتفگ  نینچ  ناملس  هک  دریذپ  یم  يزاغم  باحصا  زا  ینالقسع  رجَح 

.دناد یم  گنج  رد  سرفلادـیاکم »  » زا ار  نآ  دـنک و  یم  دـیکأت  نایناریا ، نایم  يراک  نینچ  هقباس  هب  یبلح  (3) و  .سرافب » اّنک  ّانا  »
نودیرف رسپ  جریا  رسپ  رهچونم  رصع  رد  يراک  نینچ  هنیرید  هب  دوخ  هدرک و  هراشا  قدنخ  رفح  يارب  ناملـس  رظن  هب  ریثک  نبا  (4) و 
ِنایناریا راکتبا  هب  نآ  ندوب  قوبسم  قدنخ و  ریبدت  زا  لیـصفت  هب  يومح  توقای  برع ، ناناد  یفارغج  نایم  زا  .دنک (5)  یم  حیرصت 

هک یقدنخ  زا  لامجا  هب  يو  .تسا  هدروآ  نایم  هب  نخس  یناساس  رصع 

رصم پاچ 1901 ، ص 44 ، ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
پاچ 1362 ص 333 ، ج 2 ، یسراپ ، همجرت  سنوج و  ندسرام  پاچ  ص 445 ، ج 2 ، يزاغم ،» - » 2

.يزاغم باتک  قدنخ ، هوزغ  باب 19 ، لیذ  ص 393 ، ج 7 ، يرابلا ،» حتف  - » 3
.هفرعملاراد پاچ  ص 631 ، ج 2 ، هّیبلحلا ،» هریّسلا  - » 4

1976 م هفرعملاراد ، پاچ  ص 183 ، ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 5
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رد یلو  .تسا (1)  هدرک  داـی  دوش ، داوس  ياـه  نیمزرـس  هب  بارعا  موجه  عناـم  اـت  دومن  رفح  هفوک  فارطا  ياـه  ناـبایب  رد  روپاـش 
: دسیون یم  لیصفت  هب  دوخ  رگید  باتک 

جوسط یلإ  هفاضم  تاناع  تیه و  تناک  اولاق : مهّرـش ، نم  ًافوخ  برعلا  نیب  هنیب و  روباـس  هرفح  هفوکلا ، هّیرب  یف  روباـس : قدـنخ  «و 
هنیدـم روس  دـیدجتب  رمأف  هیدابلا ، یلإ  داوّسلا  نم  برق  ام  یلع  نوریغی  بارعألا  نم  فئاوط  ّنأ  هغلب  ناورـشونا  کـلم  اـملف  راـبنألا ،

َّفَط ُّقشی  تیه  نم  قدـنخ  رفحب  رمأ  و  هیدابلا ، نم  برق  ام  ظفحت  هحلـسم  اهلعج  و  اهانب ، فاـتکألاوذ  روباـس  ناـک  رـسَّنلاب ، فرعت 
لهأل ًاعنام  کلذ  نوکیل  حـلاسملاب ، همظن  قساوجلا و  رظانملا و  اهیلع  ینب  و  رحبلا ، یلإ  ذـفنی  هرـصبلا و  یلی  اّمم  همظاک  یلإ  هیدابلا 
یلإ همومـضم  ًيرق  تناک  تاـناع  ّنـأل  زوریف ، هاـش  جوسط  نم  قدـنخلا  کـلذ  ببـسب  تاـناع  تیه و  تجرخف  داوسلا ، نم  هیداـبلا 

ناناملسم مادقا  ماگنه  هک  تسا  مّلسم  دوب ، هدش  هتخانش  يرما  قدنخ  قارع ، یقرـش  بونج  قطانم  بارعا  يارب  رگا  اذل   (2) تیه .»
همه ّالاو  دنا ؛ هتشادن  یهاگآ  یگنج  دیک  نیا  زا  نآ  ریغ  دجن و  زاجح ، بارعا  هنیدم ، رهـش  زا  عافد  يارب  يا  هویـش  نینچ  ذاّختا  رد 

دننام برع  ناخّروم 

.WUST ENFELD مامتها هب  1846 م ، ناملآ ، نگنیتوگ ، هاگشناد  پاچ  ص 160 ، ًاعقص ،» قرتفملا  ًاعضو و  كرتشملا  - » 1
دشاب و ناما  رد  نانآ  رـش  زا  ات  درک  رفح  بارعا  دوخ و  نایم  ار  نآ  روپاش  هک  تسا  هفوک  تشد  رد  روپاش  قدـنخ  هلمج ، زا  و  - » 2
ار وا  دیسر ، یهاشداپ  هب  ناوریـشونا  نوچ  تفرگ و  یم  رب  رد  ار  رابنا  رهـش  زا  جوسط  هقطنم  زین  تاناع و  تیه و  قطانم  قدنخ ، نآ 

روپاـش هک  ار  رـسن  رهـش  يوراـب  هک  داد  ناـمرف  سپ  دـنراد ، عمط  مشچ  هیداـب  داوس و  قطاـنم  هب  بارعا ، زا  یلیاـبق  هک  دـنداد  ربـخ 
رد هک  داد  نامرف  زین  و  دراد ، ناما  رد  ار  هیداب  نوماریپ  ات  دـنیامن  حلـسم  ار  نآ  دـننک و  يزاـسون  دوب ، هدرک  اـنب  ار  نآ  فاـتکالاوذ 

، نآ رانک  رب  .دسر  یم  ایرد  هب  تشاد و  دادتما  همظاک  ات  هرصب  کیدزن  زا  تفاکش و  یم  ار  هیداب  يارحـص  هک  دنَنَکب  یقدنخ  تیه 
، ناس نیدـب  دـنک و  تسارح  ار  داوس  ات  هیداب  لها  ات  دـندرک  مکحتـسم  ار  نآ  دـنتخاس و  ینابهگن  ياه  هعلق  ینابدـید و  ياه  لحم 

رانک رد  يا  هدـکهد  تاناع ، اریز  درک ، رفح  جوسط  زا  ار  قدـنخ  نآ  زوریف  هاش  دـنتفرگ و  رارق  نآ  زا  نوریب  تاناع  تیه و  قطاـنم 
1906 م هداعّسلا ، هعبطم  رصم ، پاچ  ص 470 ، ءزج 3 ، نادلبلا ، مجعم  « » .دوب تیه 
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(1) .تشاداو » یتفگش  بّجعت و  هب  ار  ناناملسم  درک ، قدنخ  ندنک  هب  هراشا  نوچ  یسراف  ناملس  : » دنتفگ یمن  يریون » »

هنیدم هب  هدرتسگ  موجه  بازحا و  داحّتا  رد  دوهی  شقن  ب :

نآ عـمج  بازحا »  » هک ساـّنلاهعامج » هفئاّـطلا و   » ار نآ  یحیرط »  » هدرک (2) و انعم  ٌظـلغ » اـهیف  ٌهعاـمج   » ار بزح »  » هژاو بغار ،» »
« هَّللا لوسر  لاتق  یلع  برعلا  لئابق  عامتجا  ُموی   » ریبعت اب  تسا ، قدـنخ  هعقاو  زور  ناـمه  هک  بازحـألا » موی   » زا هتسناد (3) و  تسا ،

.تسا هدرک  دای   (4)

: نارّسفم قافّتا  هب  هک  بازحألا » نونمؤملا  يَأَر  اّمل  َو  : » ِدننام تسا ؛ هتفر  راکب  نآ  ّصاخ  يانعم  هب  هاگ  نآرق ، رد  بزح »  » ِحالطصا

ّنإف  » ِدـننام تسا ؛ هتفرگ  رارق  لامعتـسا  دروم  هورگ »  » ینعی ماع ، موهفم  رابتعا  هب  هاـگ  (5) و  ّیبنلا » هبراحُمل  نیعمتجملا  نع  ٌهراـبع  »
« نوبلاغلا مه  هَّللا  بزح 

ار یفیاوط  لیابق و  عومجم  هملک ، نیا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  بسَن  هفیاط و  ّتیموق ، فرِـص  هب  برع ، دّدـعتم  لـیابق  رب  بازحا »  » قـالطا
رانک ار  دوخ  تافالتخا  صّخـشم ، فدـه  يارب  دنتـسه و  ّصاخ  تادـقتعم  برـشم و  بهذـم و  ياراد  کی  ره  هک  دوش  یم  لماش 

نینچ .دنیامن  گنهامه  یشالت  دیدج و  یتکرح  أشنم  ار  ناگمه  عفانم  كرتشم  هجو  دنهن و 

کلذ بجعأـف  قدـنخلاب  ّیـسرافلا  ناملـس  هیلع  راـشأف  : » یلـصا نتم  کـن : زین  .یـسراپ  همجرت  ص 150 ، ج 2 ، برــالاهیاهن ، - 1
، میعنوـبا کـن : ناملــس  هراـب  رد  نـینچمه  .م   1955 هّیرـصملا ، بـتکلاراد  پاـچ  ص 168 ، رــشع ، عباّـسلا  ءزجلا  نیملــسملا ،»... 
، نارهت پاچ  ص 23 ، ناهفـصا ، نساحم  یخورفام ، ص 332 . ج 1 ، هعیرّذـلا ، ینارهط ، گرزباغآ  ص 185 . ج 1 ، ءایلوألاهیلح ،

1343 دهشم ، كاپ ، ناملس  نوینیسام ، . 1352
.یلشعرم میدن  مامتها  یبرعلا ، بتاکلاراد  پاچ  ص 114 ، نآرقلا ،» ظافلا  تادرفم  - » 2

.يوفطصم نارهت ، ص 105 ، یگنس ، پاچ  نیرحبلا ،» عمجم  - » 3
ص 499 ج 1 ، یحیرط ، نیرحبلا ، عمجم  - 4

.نآرقلا ظافلا  تادرفم  - 5

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 875 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_278_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_278_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_278_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_278_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_278_5
http://www.ghaemiyeh.com


279 ص :

يدوبان هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نتـشُک  تهج  رد  مه  نآ  يرجه و  مجنپ  لاس  رد  راب  نیتسخن  يارب  برعلاهریزج  رد  يداّحتا 
.تفریذپ قّقحت  هنیدم ، ياپون  يونعم و  هعماج  ندیشاپ  مهزا  یّلک  روط  هب  ناملسم و  ياه  یندم 

نب هَّللادـبع  هداتق ، نبا  يرهز ، ریبز  نب  هورع  زا  هک   (1) قدـنخلاهوزغ »  » هب طوبرم  ثیداحا  زا  ییاهن  يدـنب  عمج  کی  رد  ماشه  نبا 
داّحتا نیا  ِتکرح  ِعورـش  هطقن  دنک ، یم  لقن  قدـنخلا ) نع  ثیدـحلا  یف  هثیدـح  عمتجا  دـق  مهلک  انئاملع  نم   ) اهنآ ریغ  رکب و  یبا 

: نوچمه ینایدوهی  دناد ؛ یم  ربیخ  نایدوهی  هیحان  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هیلع  یناگمه  عیسو 

.یلئاولا سیق  نب  هنْوَه  يرضّنلا و  قیقحلا  یبأ  نب  عیبّرلا  نب  هنانِک  يرضنلا و  بطْخأ  نب  ّیَیُح  يرضّنلا و  قیقُحلا  یبأ  نب  مالس 

ساسا رب  هنیدـم  رد  ریـضنونب »  » .دـنا هدـش  لیکـشت  هَمْطَخونب »  » ناکرـشم و  ریـضنونب »  » ِيدوهی بّصعتم و  هفیاط  ود  زا  صاخـشا  نیا 
هب هک  يدصق  ءوس  رثا  رب  یلو  دوب ؛ لوغشم  ناناملـسم  اب  ترـشاعم  شـشوک و  راک و  هب  ناناملـسم ، اب  زیمآ  تملاسم  یگدنز  نامیپ 

تفر و نیب  زا  يا  هنامیمـص  یتسیزمه  نینچ  همادا  ناکما  دنتـشاد ، اور  هک  ینامیپ  ضقن  دندرک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ناج 
.دندش ربیخ  مزاع  هتشگ ، هنیدم  رهش  زا  یگدنز  كرت  هب  روبجم 

تـسخن ياه  لاس  رد  مالـسا  شریذپ  هب  رـضاح  هنیدـم ، فیاوط  نایم  رد  هک  دوب  یتسرپ  تب  بّصعتم و  هفیاط  سوا ، زا  همطحونب » »
ربارب رد  یتخـس  هب  لـئاوونب »  » و فقاوونب »  » راـنک دـندرک و  ظـفح  تسرپ  تب  نایـشیرق  اـب  ار  دوخ  یتسود  دـنویپ  دـندشن و  ترجه 

.دندرک یگداتسیا  دیدج ، نییآ  ناناملسم و 

یتئیه تروص  هب  هاگنآ  دندومن ؛ دقعنم  همطحونب »  » ناکرشم اب  يدنویپ  تسخن  ربیخ ، نایدوهی  تیامح  اب  ریـضن  ینب  نایدوهی  نارس 
موـجه هلمح و  يارب  شیرق  تیاـمح  بلج  هرکاذـم ، تاـقالم و  نیا  زا  یلـصا  فدـه  .دـندش  هّکم  مزاـع  شیرق  اـب  هرکاذـم  تهج 

: دیوگ یم  قاحسا  نبا  .دوب  هنیدم  هب  یناگمه 

 ... هَّللا لوسر  یلع  بازحألا  اوبّزح  هک ...« : دندوب  يدوهی  نارس  نیا  تقیقح  رد 

ص 224 ج 3 ، قاحسا ، نبا  زا  لقن  هب  هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
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يارب ناتـسرپ  تب  اـب  یگتـسبمه  ورین و  لّکـشت  يارب  ناـیدوهی  داهنـشیپ  زا  شیرق  نارـس   (1) هَّللا .»...  لوـسر  برح  یلإ  مهوعدــف 
: دنتفگ قاحسا  نبا  حیرصت  هب  ور  نیا  زا  .دندش  بّجعتم  ناناملسم  اب  ییورردور 

!« باتکلا لهأ  مّکنإ  دوهی ! رشعم  ای  »

: يدقاو یسیون  هریس  نایب  هب  و 

هک دیهد  ربخ  دّمحم  هراب  رد  .دیملع  بحاص  باتک و  نیلّوا  ناوریپ  امش  دوهی ! هورگ  يا   » (2) ملعلا .»...  لّوألا و  باتکلا  لهأ  متنأ  »
وا زا  امـش  هک  تسا  مّلـسم  « ؛» هنم ّقحلاب  یلوأ  متنأ  مهّللا  : » دـنتفگ نایدوهی  دّـمحم »؟ نییآ  ای  تسا  رتهب  اـم  یتسرپ ) تب   ) نییآ اـیآ 

« .دیرتهب

هیلع ناتـسرپ  تب  تیامح  بلج  رد  ات  دنداد ؛ ناحجر  وا  يدیحوت  ماظن  رب  ربمایپ  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  ار  ناتـسرپ  تب  نییآ  نایدوهی ،
تسا (3) و هتـسناد  دّـمحم » برح  یلإ  اـهعابتأ  ًاـشیرق و  نوعدـی   » هّکم هب  ار  يدوهی  تئیه  دـصق  يدـقاو  .دـنوش  قـّفوم  ناناملـسم 

: دنداد لوق  شیرق  هب  اهنآ  هک  دنک  یم  تبث  ار  يدنس  اه  نآ  هتفگ  زا  اراکشآ 

«. میروآرد ياپ  زا  ار  دّمحم  ات  دوب  میهاوخ  امش  اب  ام  »

: هک دندرک  یگدامآ  راهظا  اهنآ  اذل  .ًادمحم (4)  لصأتسن  یتح  مکعم  نحن 

.میروخب دنگوس  راک  نیا  رب  میوش و  نامیپمه  وا  اب  گنج  دّمحم و  اب  ینمشد  هراب  رد  امش  اب  ات  میا  هدمآ  ام 

« .دندمآ درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  دربن  يارب  برع  لیابق  هک  يزور  - » 1
ص 442 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 2

ص 441 نامه ، - 3
.نامه - 4
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.هلاتق دّمحم و  هوادع  یلع  مکفلاحنل  انئج 

مه هب  ناشیاهولهپ  هک  یلاح  رد  هبعک ، ياه  هدرپ  ریز  .دـنور  هبعک  هناخ  هب  شیرق  تسرپ  تب  نارـس  اـب  اـت  دنتـشاذگ  رارق  ناـیدوهی 
دّمحم اب  ینمـشد  رب  دنام ، هدنز  هک  رفن  نیرخآ  ات  دنکن و  اهر  ار  يرگید  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  دوب ، هدـیبسچ 

فلتخم فیاوط  لیابق و  ندرکدـّحتم  يارب  ًاـقفّتم  دوهی  شیرق و  هّکم ، رد  ناـمیپ  نیا  داـقعنا  زا  سپ   (1) .دشاب » دـّحتم  گنهامه و 
دیما و اب  دـندش و  راک  دراو  هنیدـم ، هب  ییاهن  زاسراک و  یناگمه  موجه  کی  كرادـت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هیلع  رب  برع 

زاغآ ار  یعیسو  شالت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  میلاعت  نوزفازور  هعاشا  زا  یـشان  سرت  دحا و  رد  يزوریپ  زا  یـشان  ِربک  رورغ و 
: دسیون یم  يدقاو  .دندرک 

« .دنور نوریب  ناشهارمه  مه  اهنآ  دنک ، تکرح  شیرق  نوچ  هک  دندرک  هدعو  دندمآ و  میلسونب  دزن  نایدوهی  »

.دندیزرو تردابم  ورین  میکحت  هب  هرمونب »  » و عجشا » «، » هرازفونب «، » دساونب  » هارمه هب  شیرق »  » رگید يوس  زا 

اب يدقاو  یلو  دهد ؛ یمن  یـشرازگ  نآ  یکیکفت  رامآ  زا  تسا (2) و  هتسناد  رفن  رازه  هد  ار  مجاهم  ياهورین  ّلک  عمج  قاحـسا  نبا 
زا هدننک  تکرش  ياهورین  مقر  دربن و  رد  هدننک  تکرش  لیابق  زا  یضعب  هب  طوبرم  دانسا  رکذ  هب  کیکفت  هب  رفن ، رازه  هد  مقر  دییأت 

: دوش یم  هراشا  نآ  هب  اًلیذ  هک  تسا  هتخادرپ  هلیبق  ره 

رفن  4000 اهشیباحأ » نم  اهعبت  نم  شیرق و  تجرخ  و  - » 1

رفن  700 ذئموی » میلس  ونب  و  - » 2

رفن  400 هلیَخُر » نب  دوعسم  اهدئاق  عجشأ و  تجرخ  و  - » 3

رفن  400 هُّرم » ینب  هموق  دوقی  فوع  نب  ثراحلا  جرخ  و  - » 4

ص 330 ج 2 ، یسراپ ، همجرت  یبرع و  نتم  ص 442 . ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
ص 230 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2
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هنیدـم يوس  هب  اهنآ  لاّعف  روضح  نایدوهی و  يّدام  غیرد  یب  ياـه  کـمک  اـب  اـهورین  نیا  رفن (1)   1000 هَرارفوـنب » تجرخ  و  - » 5
هب زونه  هک  ار  هنیدم  ردـتقم  يدوهی  هفیاط  اهنت  « ) هظیرقونب  » هک دـندوب  هتـساوخ  ریـضن » ینب   » نارـس زا  شیرق  یلو  دـندرک ؛ تکرح 

شیرق و ناتسرپ  تب  هب  ار  لوق  نیا  زین  نایدوهی  دندنویپب و  اهنآ  هب  هک  دننک  راداو  دندوب ) هدنام  دنبیاپ  باتک ، لها  یتسیزمه  نامیپ 
.دنهد تکرش  موجه  نیا  رد  زین  ار  هظیرقونب  هک  دندوب  هداد  تسرپ  تب  فیاوط 

رد يدـقاو  .دریگ  رارق  شهوژپ  یـسررب و  دروم  ّتقد  تیاـهن  اـب  دـیاب  تسا و  ّتیّمهااـب  رایـسب  هنیدـم  خـیرات  رد  شـالت  نیا  دانـسا 
: دسیون یم  نامعن  نب  بّویاوبا  هتفگ  دانتسا  هب  يزاغملا » »

دصتفه و ناشیا  دوب و  دنهاوخ  امش  هارمه  هظیرق  ینب  نم  موق  دوب : هتفگ  شیرق  برح و  نب  نایفسوبا  هب  هار  نمض  بطخا  نب  ّیَیُح  »
« .دنراد مه  یناوارف  هحلسا  هک  دنیوج  گنج  هاجنپ 

: مهعم هریسم  یف  شیرقل  برح و  نب  نایفس  یبأل  لوقی  بطخأ  نب  ّیَیُح  ناک 

« .اًلتاقم نوسمخ  لتاقم و  هئامعبس  مه  .هرفاو  هقلح  لهأ  مه  مکعم و  هظیرق  یموق  نا  »

: تساوخ ّیَیُح  زا  نایفسوبا  دیسر ، هنیدم  ياه  یکیدزن  هب  شیرق  یتقو  قفاوت ، نیا  اب 

« .دننز مه  رب  دّمحم  اب  ار  دوخ  نامیپ  ات  هاوخب  ناشیا  زا  ورب  تموق  دزن  »

.هظیرق ینب  یتأ  یتح  یَیُح  بهذف  دّمحم .» نیب  مهنیب و  يذلا  دـهعلا  اوضقنی  یتح  کموق  تئا  (: » بطخأ نب  ییحل  ، ) نایفـسوبأ لاق 
.تفگ میهاوخ  نخس  تشاد ، شیرق  یلامتحا  يزوریپ  رب  هک  يریثأت  نایدوهی و  ینکشدهع  نیا  زا  لیـصفت  هب  يدعب  لوصف  رد   (2)

دروم یشهوژپ  عطقم  نیا  رد  هچنآ  یلو 

ص 443 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 1
ص 454 ج 2 ، یلصا ، نتم  ص 430 و  ج 2 ، یسراپ ، همجرت  - 2
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.دنا هتشاد  بازحا ) مالسا : حالطصا  هب   ) فلتخم فیاوط  لیابق و  داّحتا  رد  ریضن  ینب  نایدوهی  هک  تسا  يریثأت  تسا ، هّجوت 

: هک دوب  نآ  رگید  فرط  زا  هنیدم  نایدوهی  فرط و  کی  زا  راصنا  نارجاهم و  هماندهع  ّدافم  زا  یکی  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 

ّنإ و   » (1) .دـننک » یعاسم  کیرـشت  رهـش ، زا  عافد  رد  مه  اب  ود  ره  دریگ ، رارق  نمـشد  زات  تخاـت و  هلمح و  دروم  هنیدـم  هاـگره  »
«. نیبراحم اوماد  ام  نینمؤملا  عم  نوقفنی  دوهیلا 

قیرط زا  يرگید  هظیرقونب و  طّسوت  یبرغ  بونج  بونج و  زا  یکی  دـش : هدوشگ  هنیدـم  ربارب  رد  ههبج  ود  هظیرق  ینب  تکراـشم  اـب 
هنیدم ناملسم  ناظفاحم  دادعت  هریـس ، خیرات و  عبانم  همه  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .اه  نآ  نانامیپمه  هّکم و  طّسوت  یبرغ  یقرـش و  لامش 

یلص دّمحم  نانمشد  هب  ار  یعطق  يزوریپ  دوهی ، برع و  فلتخم  بازحا  زا  رفن  رازه  هد  زا  شیب  موجه  دنا ، هتـسناد  رفن  رازه  هس  ار 
.تسا هداد  یم  دیون  هلآ  هیلع و  هللا 

دروخرب ود  ناونع  هب  ادج و  مه  زا  ار  هظیرقونب  قدنخ و  هعقاو  ود  ناسیون ، هریس  ناخّروم و  هنافّـسأتم  هک  تسا  نیا  رت  یـساسا  هتکن 
نانمشد يوس  زا  گنهامه  هدش و  هدید  كرادت  ِموجه  کی  هب  طوبرم  ار  ود  نآ  ام  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدرک  یّقلت  ناناملسم  یعافد 

ور نیا  زا  .میا  هتخاس  راوتسا  نآ  لوبق  رب  ار  دوخ  قیقحت  شور  اذل  میناد ؛ یم  مالسا  ّتیونعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زوت  هنیک 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  عضوم  ود  رد  ار  كرتشم  ياوق  موجه 

.تسا روهشم  قدنخ »  » ناونع هب  هک  هنیدم  لامش  رد  لّوا 

.دراد ترهش  هظیرقونب »  » ناونع هب  هک  هنیدم  بونج  رد  مود 

ناناملسم ریذپان  بانتجا  عافد  كرتشم ؛ ياوق  موجه  پ :

هراشا

تسا (2)؛ هتـسناد  ترجه  مجنپ  لاس  لاّوش  رد  هنیدـم  هب  ار  بازحا  موجه  خـیرات  هداتق - ریبز و  نب  هورع  اـب  يأر  مه  قاحـسا - نبا 
لاس لاّوش  يرهز ، زا  لقن  هب  هبقع  نب  یسوم  یلو 

ص 147 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » قاحسا نبا  - 1
ص 224 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2
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: هک ارچ  تسین ؛ مهم  فالتخا ، نیا  یقهیب  رظن  هب  .دناد  یم  موجه  نیا  عوقو  خیرات  ار  مراهچ 

.(1) سمخ » لامکتسا  لبق  نینس و  عبرأ  ّیضم  دعب  کلذ  ّنأ  مهدارم  »... 

نییعت رد  ار  يدـقاو  رظن  متح ، روـط  هب  ناوـت  یمن  دانـسا ، قـیقد  هظحـالم  دّدـعتم و  عباـنم  هب  هعجارم  اـب  هک  دـهد  یم  ناـشن  رما  نیا 
: ریثک نبا  هتفگ  هب  همه  نیا  اب  .دومن  ادیپ  صّخشم ، یخیرات 

، يدقاو رظن  ساسا  رب   (2) هرجهلا .» نم  سمخ  هنس  لاوش  یف  قدنخ  نأ  ثالث و  هنس  لاّوش  یف  ًادحُأ  نا  روهمجلا : لوق  حیحّصلا  «و 
دـصیس اب  شیرق  اهنت  .دوب  نایفـسوبا  مجاهم ، ياهورین  ّلـک  هدـنامرف  دوب و  هدـش  میـسقت  رکـشل  هس  هب  بازحا  يرفن  رازه  هد  يورین 

نافلاخم دیدج  موجه  ربخ  راشتنا  اذل  .دندوبن  رفن  رازه  هس  زا  شیب  ناناملـسم  دوب و  هدش  نادیم  دراو  رتش  دـصناپ  رازهکی و  بسا و 
یم ییأر  تفگ و  یم  ینخس  ییوج ، هراچ  يارب  سک  ره  درب و  ورف  یفصولادیاز  ینارگن  رد  ار  هنیدم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 

.داد

زا دحا »  » رد ناناملسم  هک  يدیدش  ياه  همطل  زا  سپ  مه  نآ  زوت ، هنیک  نایدوهی  نیگمشخ و  ناتسرپ  تب  هلمح  ربارب  رد  ناناملـسم 
هک ریز  دنس  هب  هّجوت  اب  اریز  دنتشاد ؛ یمک  تصرف  میمصت ، ذاّختا  يارب  نانآ  هنوگچ ؟ اّما  دنتشادن ؛ عافد  زج  یهار  دندید ، نایشیرق 

: دندوب هدش  وربور  هناریگلفاغ  موجه  کی  اب  هنیدم ، رد  ربمایپ  ناناملسم و  دوش  یم  مولعم  تسا ، هدرک  حیرصت  نآ  هب  يدقاو 

هک دنداد  ربخ  هدـناسر ، ربمایپ  هب  ار  دوخ  هعازخ  ناراوس  زا  یهورگ  دـندمآ ، نوریب  دـندرک و  هنیدـم  گنهآ  هّکم ، زا  شیرق  نوچ  »
رهش دوخ و  زا  ناناملسم  ِعافد  ّتیفیک  صوصخ  رد  یخیرات ، كرادم  ساسا  رب   (3) .دنا » هداتفا  هار  هّکم  زا  شیرق 

« .تسا هدوب  مجنپ  لاس  نایاپ  زا  شیپ  لاس و  راهچ  تشذگ  زا  سپ  نانآ ، روظنم  - » 1
ص 181 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

ص 333 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 3
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: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هدش  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  داهنشیپ  نیدنچ  هنیدم ،

ءارآ تخادرپ و  تروشم  هب  ریذـپان  بانتجا  ِعافد  يارب  هار  ذاّختا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  هناـشن  راـثآ  همه  اـًلّوا 
: دوب نیا  هباحص  زا  ربمایپ  لاؤس  .دیجنس  ار  نآ  تّوق  فعض و  تاکن  درک و  هظحالم  ّتقد  هب  ار  هباحص 

؟ میوش رقتسم  هنیدم  کیدزن  هلصاف  رد  ای  مینامب ؟ یقاب  هنیدم  رد  ای  میورب ؟ نوریب  هنیدم  زا  عافد  يارب  ایآ  - 

: دش هداد  خساپ  هس  اه  شسرپ  نیا  هب  خیرات  رد 

: دنتفگ یهورگ  - 1

: دنتفگ یضعب  - 2 (1) .میریگ » یم  رارق  فْرُج  ات  عادولاهّینث  ثاُعب و  هقطنم  نایم  هلصاف  رد  ام  »

ایآ .میدـنک  یم  قدـنخ  دوخ  درگ  رب  میتـشاد ، میب  ناراوس  زا  هاـگره  میدوب ، سراـف  نیمزرـس  رد  هک  يراـگزور  ادـخ ! لوسر  يا  »
»؟ مینک تسرد  قدنخ  مه  نونکا  هک  دیناد  یم  حالص 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  ناناملسم  شنکاو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییاهن  خساپ  يریون ،

شریذـپ دروم  ار  ناملـس  داهنـشیپ  هلمج ، نیا  اـب  يدـقاو   (2) .تشاداو » یتفگـش  بّجعت و  هب  ار  ناناملـسم  قدـنخ ، ندـنک  هلأـسم  »
: تسا هدناوخ  ربمایپ  ناناملسم و 

هرکف اوجرخیال ، اومیقی و  نأ  دُحُأ  موی  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - مهاعد  نیح  اورکذ  نیملـسملا و  ناملـس  يأر  بجعأف 
.هنیدملا (3) یف  تایثلا  اّوبحأ  جورخلا و  نوملسملا 

«. يزاغم ، » يدقاو - 1
ص 168 ءزج 17 ، یلصا ، نتم  - 2

ص 333 ج 2 ، یسراف ، همجرت  یلصا و  نتم  ص 445 ، ج 2 ، يزاغم ،» - » 3
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تشاد یم  تسود  مه  دحا  گنج  رد  ربمایپ  هک  دندروآ  دای  هب  ار  بلطم  نیا  دمآ و  شوخ  ار  ناناملسم  ناملس ، يأر  داهنشیپ و  نیا 
یم حیجرت  دنتشادن و  تسود  ار  هنیدم  زا  نتفر  نوریب  ناناملسم ، تهج  نیدب  .دنورن  نوریب  نآ  زا  دننامب و  هنیدم  رد  ناناملـسم  هک 

.دننامب رهش  رد  دنداد 

میهاوخ نخـس  یتآ  ثحبم  رد  قدنخ ، ریـسم  هراب  رد  .دـندیزرو  تردابم  دـش ، صّخـشم  هک  يریـسم  رد  قدـنخ  رفح  هب  ناناملـسم 
نآ نتفگ  زا  هک  يزیچ  یلو  میراذـگ ؛ یماو  ناسانـش  مالـسا  هب  قدـنخ ، ندـنک  تّدـم  رد  ار  هباحـص  زا  کی  ره  تارطاخ  تفگ و 
نیا رد  يدقاو  حیرـصت  هب  دشاب و  یم  قدنخ  هشقن  يارجا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نارای  همه  گنهامه  شالت  میریزگان ،

، مّظنم همانرب  کی  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   (1) .درک » یم  راک  قدـنخ  رد  ناشیا  هارمه  ناناملـسم ، بیغرت  يارب  ربمایپ  : » هار
: دنک یم  لقن  هْربَس  یبا  نبا  زا  يدقاو  .دومرف  راذگاو  یهورگ  هب  ار  قدنخ  زا  شخب  ره  رفح 

« .دومرف یم  لمح  كاخ  لیبنز  اب  زور  نآ  رد  ربمایپ  »

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هداد  رارق  دانتسا  دروم  يدّدعتم  دانسا  .دندناوخ  یم  زجر  راک  ماگنه  رد  ناناملسم  و 
: ربمایپ هک  تسا  نآ  دِّیؤم  دانسا  نیا  همه  .دوب  دوخ  نارای  هارمه  یناگمه  شالت  نیا  رد  دوخ  هلآ 

یم هتـسخ  تخـس  یتقو  .درک  یم  لمح  كاخ  لیبنز  اب  یهاگ  دز و  یم  رانک  ار  اه  كاخ  لیب ، اـب  یهاـگ  .دز  یم  گـنلک  یهاـگ  »
عورش هتشادرب ، ار  گنلک  هرابود  تساخ ؛ یمرب  دش ، یم  رادیب  نوچ  .دیباوخ  یم  داد و  یم  هّیکت  یگنـس  هب  قدنخ  پچ  هبل  رب  دش ،
ندـنک راک  مامتا  زا  سپ   (3) .دندز » هوک  رانک  رد  یمرچ  يا  همیخ  ربمایپ  يارب  : » دـسیون یم  يدـقاو   (2) .درک » یم  ندز  هبرـض  هب 

ياه تمسق  رد  نایفسوبا  یهدنامرف  تحت  ياهورین  اه ، قدنخ 

ص 333 ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
227 ص 230 - ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ماشه نبا  ص 339 . ج 2 ، يزاغم » ، » يدقاو - 2

.یسراف همجرت  ص 1070 ، ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  ، » يربط ج 2 . ص 340 ، يزاغم ،» - » 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 883 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_286_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_286_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_286_3
http://www.ghaemiyeh.com


287 ص :

: دسیون یم  هنیدم ، فارطا  هب  شیرق  موجه  ریسم  صوصخ  رد  يدقاو  .دنتشگ  رادیدپ  قیقع  يداو  دادتما  رد  ینعی  هنیدم  یلامش 

تلزن اولزن و  یّتـح  اـهتداق  یف  ناـفطغ  تلبقأ  .برعلا و  نم  اـهیلإ  يوَض  نم  و  اهـشیباحأ ، یف  قـیقعلا  يداو  و  هموُرب ، شیرق  تلزنف  »
دـصح دـقف  عرز ، ِضْرِْعلا  یف  سیل  هِهاضِع و  یف  قیقعلا  يداو  یف  اـهباکر  حُرت  شیرق  تلعج  دُـحُأ و  بناـج  یلإ  هباـغَّزلاب  ناـفطغ 

- هئامثالث نافطغ  لیخ  ناک  و  داصحلا - رثأ  یف  اهلیخ  لسُرت  نافطغ  تناک  مهتابتأ و  مهراصح و  اولخدأف  رهـشب ، کلذ  لـبق  ساـنلا 
.هبیدج اومدق  یلایل  هنیدملا  تناک  لازهلا و  نم  کلهت  مهِلبإ  تداک  مهلیخ و  نم  کلذ  کسمیف  ضرعلاب 

بارعا و زا  يا  هّدـع  .دـندمآ  دورف  قیقع  يداو  رد  همور  هیحاـن  رد  شیرق  دندیـسر ، هنیدـم  کـیدزن  هب  نوچ  درک و  تکرح  هاپـس  »
.دـندمآ دورف  دراد ، رارق  دـحا  تمـس  رد  هک  هباغز  هقطنم  رد  اه  ینافطغ  .درک  یم  یهارمه  ار  نانآ  مه ، ناشیا  یـشبح  ناـنامیپمه 

اه بسا  يارب  یفلع  هنوگ  چـیه  اجنآ  رد  اّما  دـندرک ؛ اهر  نآ  ياه  ناتـسراخ  قیقع و  يداو  رد  ارچ  يارب  ار  دوخ  نایاپراهچ  شیرق 
.دوب تّرُذ  دندوب ، هدروآ  دوخ  اب  شیرق  هک  يا  هفولع  .دنوب  هدروآ  هّکم  زا  دوخ  اب  هک  يا  هفولع  نامه  رگم  دوبن ؛

هنیدم هب  یماگنه  هاپـس  نیا  .دنرچبو  دنروخب  راخ  ات  دنداتـسرف  فْرُج  فارطا  ياه  هشیب  هب  ارچ  يارب  ار  دوخ  نارتش  مه  اه  ینافطغ 
عمج ار  دوخ  هاک  لوصحم و  ورد و  ار  دوخ  تشک  نآ ، زا  لبق  هام  کـی  مدرم ، دوب و  هدـنامن  یقاـب  یتعارز  هنوگچیه  هک  دندیـسر 
ياه بسا  دادـعت  .دـندرک  اـهر  رازتشک  ياـه  فلع  هدـنامیقاب  ندـیرچ  يارب  ار  دوخ  ياـه  بسا  اـه  یناـفطغ  .دـندوب  هدرک  يروآ 

ماگنه هب  .دندوب  گرم  هب  فرشُم  يرغال  تّدش  زا  نارتش  .داد  یمن  ار  ناشیا  يوفاکت  دوجوم  فلع  دوب و  سأر  دصیـس  اه  ینافطغ 
« .دوب کشخ  ناراب  ندیرابن  رثا  رد  زین  هنیدم  ناشیا ، دورو 

: تسا هدوب  نآ  یبرغ  لامش  تمس  زا  هنیدم  هب  موجه  دراد  یم  مولعم  هک  میوش  یم  وربور  صّخشم  ناکم  دنچ  اب  قطانم ، نیا  رد 

بوسحم میدق  برثی  هقطنم  نامه  ًاقیقد  تسا و  عقاو  هنیدم  یبرغ  لامش  رد  همور : . 1
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.میدرک دای   (1) همور » هاچ   » لیذ رد  نآ  زا  هک  دوش  یم 

، دنـسانش یم  هکربلا  هب  ار  نآ  یندـم  نادنورهـش  هزورما  دراد و  ماع  یترهـش  هنیدـم ، یبرغ  لامـش  رد  هک  زین  ماـن  نیا  زا  هباـغز : . 2
.میدرک دای  ًارّرکُم 

یبرغ لامش  ات  برغ  تمـس  هب  دحا ، هوک  هنماد  ای  لامـش ، زا  هک  دراد  هراشا  مه  هب  لصّتم  نیمزرـس  کی  هب  ییایفارغج ، عضاوم  نیا 
.تسا هتشاد  دادتما  تانق  يداو 

نیخیـش (2) هقطنم  ات  علـس  هوک  یلامـش  ياه  تمـسق  فارطا  رد  هک  ناناملـسم  ناکرـشم و  نیب  لصاف  ّدح  رد  قدنخ  ّطخ  نیا  ربانب 
تادنتـسم ساسا  رب  ار  نآ  ًاـقیقد  اـم  دـهد و  یم  ناـشن  ار  هّکم  ناـمجاهم  هنیدـم و  ناعفادـم  ییارآ  فص  ّتیعقوم  دـندوب ، هداتـسیا 

.میا هدرک  روظنم  هدناجنگ و  يا  هشقن  رد  یخیرات 

اه و جرب  اـه ، کـشوک  رد  ار  دوخ  ياـه  هداوناـخ  دـنریگ و  عضوم  اـه  قدـنخ  ربارب  رد  دوخ  هک  دنتـشادن  نیا  زج  یهار  ناناملـسم 
راکشآ ياهدای  نآ  زا  یخیرات  كرادم  هک  یفصولادیاز  ینارگن  تشحو و  اب  دنزاس و  ناهنپ  هنیدم  رد  دوخ  يا  هلیبق  تاماکحتـسا 

.دننک یم  زاغآ  ار  دوخ  موجه  زوت ، هنیک  نامجاهم  ماگنه ، هچ  هک  دننامب  راظتنا  رد  دراد ،

يّدـج و ساره  رد  ار  ناناملـسم  هظیرق ، ینب  نایدوهی  اب  زیمآ  تملاسم  یگدـنز  دادرارق  وغل  ربخ  ناهگان  اه ، يرامـش  هظحل  نیا  رد 
يارب دّهعت  لوبق  اب  اهنآ  دندرک و  یم  یگدنز  هنیدـم  یقرـش  بونج  رد  هظیرق  ینب  اریز  داد ؛ رارق  ریذـپ  بیـسآ  یتلاح  رد  ار  هنیدـم 

ار ناناملـسم  هدنام  عافد  یب  ياه  هناخ  بونج ، قرـش و  زا  دنتـسناوت  یم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  صخـش  ناناملـسم و  يدوبان 
زا هد  هیآ  .تشگ  یم  رت  گنت  راشف  نیا  هقلح  هظحل  هب  هظحل  دوب و  هدـش  هرـصاحم  اًلماک  هنیدـم  عقاو  رد  .دـنهد  رارق  مجاـهت  دروم 

: دراد تخس  گنت و  هرصاحم  نیمه  هب  هراشا  بازحا ، هروس 

.اَنُونُّظلا ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َرِجانَْحلا َو  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  ُراْصبَْألا َو  ِتَغاز  ْذِإ  ْمُْکنِم َو  َلَفْسَأ  ْنِم  ْمُِکقْوَف َو  ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ 

.موس لصف  موس ، باتک  - 1
.نیخیش دجسم  - 2
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رد دیسر و  هاگولگ  هب  اه  لد  دش و  هریخ  سرت ، زا  اه  مشچ  هک  يزور  دندمایب ؛ امش  نییاپ  الاب و  هطقن  زا  نانمـشد ]  ] هک ماگنه  نآ  »
« .دیداتفا اهرادنپ  هب  ادخ  هراب 

تسا و قیقع  يداو  رد  اهنآ  نانامیپمه  فیاوط  اه و  یّکم  موجه  ییایفارغج  هقطنم  هب  طوبرم  ْمُِکقْوَف ...  ْنِم  ْمُکُؤاـج  ْذِإ  هیآ  نیا  رد 
ِتَغاز ْذِإ  َو  ینعی : هیآ  رخآ  ءزج  دراد و  قیقد  یناشن  هظیرق ) ینب  ذوفن  تحت  هقطنم   ) هنیدم یقرش  بونج  قطانم  زا  ْمُْکنِم  َلَفْـسَأ  ْنِم 

نیا .دـهد  یم  ناشن  دـندوب ، هتخاس  اهنآ  يارب  ناتـسرپ  تب  نایدوهی و  هک  یماد  زا  ار  ناناملـسم  تشحو  سرت و  تلاح  ُراـْصبَْألا ... 
دادعت زا  رتمک  رایسب  یتّیعمج  هک  ار  یناتسلخن  ياتـسور  کی  هب  نت  رازه  هد  زا  شیب  هدرتسگ  موجه  زا  یعیبط  بارطـضا  تشحو و 

: تسا هتشاد  یتّیعضو  هچ  هنیدم  اه  هظحل  نآ  رد  هک  میبایب  ات  مینک ؛ یم  وجتسج  يرگید  دانسا  رد  دنتشاد ، نامجاهم 

: دیوگ يدقاو  - 1

.دنداد ياج  دوخ  عفترم  ياه  کشوک  اه و  جرب  رد  ار  ناکدوک  مه  هثراح  ینب  .دنداد  رارق  اه  جرب  رد  ار  اه  هّچب  نانز و  ناناملسم  »
: دیوگ هَّللادبع  نب  رباج   (1) .دندرک » رقتسم  اه  کشوک  رد  ار  ناکدوک  نانز و  زین  فوع  نب  ورمع  ینب 

مکش ياه  نیچ  نایم  مدید  تاظحل  نآ  رد  .داد  تسد  نم  هب  یگنـسرگ  ساسحا  .دنتـسه  قدنخ  ندنک  لوغـشم  ادخ  لوسر  مدید  »
« .مدرک تبحص  وا  اب  ربمایپ  یگنسرگ  زا  مدمآ و  مرسمه  شیپ  .تسا  هدرک  رپ  كاخ  درگ و  ار  ترضح  نآ 

« .دش راوشد  تخس و  ناشیا  رب  راک  تفای و  ینوزف  میب  سرت و  دندش و  هظیرق  ینب  ینکش  نامیپ  هّجوتم  ناناملسم  »

ًاـصوصخم تفای ؛ تّدـش  میب  سرت و  دـش و  گرزب  يراـتفرگ  دـندش و  تسـس  مدرم  تفرگ و  قنور  قاـفن  رما  نیا  رثا  رد  دـنیوگ  »
« .اه هّچب  اه و  نز  هب  تبسن 

: تفگ ریَُشق  نب  بتعم  هکنانچ  دنتفگ ؛ یتشز  نانخس  یهورگ  »

ص 327 ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
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دوخ تجاح  ياضق  يارب  هک  درادن  نیمأت  ام  زا  کی  چیه  هک  نآ  لاح  دهد و  یم  هدعو  ام  هب  ار  رـصیق  ورـسخ و  ياه  جنگ  دّـمحم 
!« دورب

: درک لقن  میارب  لیَُضف  نب  ثراح  لوق  زا  هربَس  یبا  نبا 

« .دننزب نوخیبش  هنیدم  يزکرم  هتسه  هب  هنابش  دندرک  شالت  هظیرق  ینب  »

: تفگ هراب  نیا  رد  قیّدص  رکبوبا 

« .نافطغ شیرق و  زا  ات  میدیسرت  یم  رتشیب  دندوب ، هنیدم  رد  هک  ییاه  هّچب  اه و  نز  هب  تبسن  هظیرق  ینب  دوهی  زا  ام  »

ربمایپ دوب ، یتخس  يامرس  هک  نآ  اب  مدوب و  ناشیا  هارمه  ادخ  لوسر  تماقا  تّدم  مامت  رد  قدنخ  هوزغ  رد  نم  : » تفگ یم  هملس  ّما 
 ...« دنداد یم  يرادساپ  قدنخ  رد  ًاصخش 

مادـکچیه مه  اـم  يارب  دوـب و  هدـنکفین  تمحز  هب  ار  ربماـیپ  قدـنخ ، هوزغ  هزادـنا  هب  تاوزغ ، زا  مادـک  چـیه  دـیوگ ...« : هملـس  ّما 
ات هنیدم  اذل  میتشادن ؛ نانیمطا  اه  هّچب  اه و  نز  هب  هلمح  دروم  رد  هظیرق  ینب  فرط  زا  ام  هک  دوب  نآ  ّتلع  .دوبن  قدنخ  زا  رتکانـسرت 

« .دندروآ یم  حبص  هب  سرت  اب  ار  بش  دوب و  دنلب  هنیدم  رد  ریبکت  گناب  بش  مامت  دش و  یم  يرادساپ  حبص 

« .دوب زور  نوچمه  ام  ياه  بش  قدنخ  هوزغ  رد  : » تفگ یم  همَلْسَم  نب  دّمحم 

ریقح يارب  .دـهد  یم  ناـشن  ناشنانمـشد  هرـصاحم  موجه و  رد  ار  ناناملـسم  كانتـشحو  ّتیعقوم  رابهودـنا و  ّتیعـضو  دانـسا ، نیا 
دّمحم ات  دنا  هدرک  یعس  یخیرات ، كرادم  هب  دنتـسُم  هن  دوخ و  ّتینهذ  ساسا  رب  ناگدنـسیون ، زا  یـضعب  هنوگچ  هک  تسین  نشور 

نیمه ساسا  رب  طقف  ار  ناراگزور  نآ  هنیدم  رگا  دـنناوخب ! تردـق  ِیپ  رد  وجگنج و  يدرم  ترجه ، زا  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تب نازوت  هنیک  تشحو  تُهب و  رد  يرهـش  زج  يریوصت  میناوت  یمن  مینک ، مّسجت  میهاوخب  يدقاو  حیرـصت  دروم  یخیرات و  قیاقد 

.میهد هئارا  راب  دنب و  یب  نایدوهی  تسرپ و 

.دندیشک یگنسرگ  نازواجتم  نامجاهم و  ربارب  رد  دوخ  یعیبط  ّقح  زا  عافد  يارب  ناناملسم 

.دنتشادن شمارآ  يا  هظحل  دوخ ، ياه  هداوناخ  نارگن  دندنارذگ و  تشحو  هب  ار  اه  بش 
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: يدقاو هتفگ  هب  هک  یلاح  رد  دنکب ؛؟ تسناوت  یم  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

تسیب زا  شیب  هرصاحم  نیا  - 2 (1) .دندوب » هدرک  ربمایپ ) همیخ   ) فده کی  هّجوتم  ار  دوخ  تالمح  مامت  نایدوهی ، ناتسرپ و  تب  »
: دسیون یم  اهزور  نآ  فصو  رد  يربط  ریرج  نب  دّمحم  .درشف  یم  دوخ  رد  ار  هنیدم  زور ،

هک اجنآ  ات  دش ؛ نایامن  ناقفانم  قافن  دندرک و  اوران  اه  نامگ  نانمؤم  دمایب و  ریز  الاب و  زا  نمـشد  تفرگ و  ینوزف  ناناملـسم  ِسرت 
: تفگ ریشق  نب  بتعم 

« .تفر میناوت  یمن  تجاح  ياضق  هب  اّما  میروخ ؛ یم  ار  رصیق  يرسک و  ياه  جنگ  هک  دهد  یم  هدعو  ام  هب  دّمحم  »

: تفگ شیوخ  موق  مدرم  روضح  رد  یظیق  نب  سوا 

.دـنداتفا (2) 3- تنحم  هب  ناناملـسم  و  .میدرگ » زاب  شیوخ  هّلحم  يوس  هب  هدـب  هزاجا  .تسا  ظاـفح  یب  اـم  ياـه  هناـخ  ربمیپ ! يا  »
: تسا هدرک  هصالخ  نینچ  هلمج  کی  رد  ار  ّتیعضو  نیا  زین  يدقاو 

.دنتشاد رارق  دیدش  یگنسرگ  امرس و  رد  ناناملسم  قدنخ ، گنج  ماگنه  »

: تسا هتفگ  دروم  نیا  رد  نامی  نب  هفیذح 

« .دوب عمج  ام  رد  سرت  یگنسرگ و  امرس و  بش ، نآ  رد  میدوب و  قدنخ  رانک  ادخ  لوسر  اب  درس  رایسب  یبش  »

؟ داد بقل  ریذپان  بانتجا  عافد  دیاب  ای  دناوخ ؟ ندرک  گنج  يارب  ناناملسم  مزع  هوزغ و  ناوت  یم  ار  يراب  تنحم  عضو  نینچ  ایآ 

هرصاحم زا  تسد  اهنآ  ات  دهدب  ار  هنیدم  يامرخ  لصاح  موس  کی  نافطغ ، نارـس  هب  هک  دش  رـضاح  ربمایپ  هک  دنقفّتم  ناخّروم  - 4
لیالد ترضح ، نآ  .دنرادرب  ناناملسم 

ص 351 ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
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: دناسر دوخ  نارای  عالّطا  هب  هنوگنیا  ار  يراک  نینچ  هب  تردابم 

«. دنا هتساخرب  ینمشد  هب  وس  ره  زا  هدش و  نخس  مه  امش  ّدض  رب  اه  برع  منیب  یم  هک  تسامش  رطاخ  هب  راک  نیا  »

، رهش ناج ، زا  ناوت ، نیرخآ  ات  دنتشگ  رضاح  دندش و  ربمایپ  داهنـشیپ  عنام  هنیدم  نادنورهـش  همه  ربمایپ و  رادافو  نارای  لاح  نیا  اب 
: دسیون یم  يربط  ریرج  نب  دّمحم  .دننک  عافد  دوخ  نامیا  تفارش و  ّتیثیح و  هداوناخ و 

!« دیهاوخ هک  روط  ره  : » دومرف اه  يراشفاپ  نیا  ربارب  رد  ربمایپ 

نانمشد هرصاحم  رد  نانچمه  ربمیپ  دننکب و  دنناوت  یم  هچ  ره  : » تفگ درک و  وحم  ار  نآ  هتشون  تفرگرب و  ار  همان  ذاعم  نب  دعس  و 
دنا و هداد  رارق  دییأت  دروم  هرـصاحم ، نتـسکش  يارب  ار  ربمایپ  شالت   (3) برـالاهیاهن »  » رد يریون  ماشه (2) و  نبا  - 5 (1) .دنامب »

: دنا هتفگ  نآ  لیلد  نایب  رد 

« .دش راوشد  ناملسم  مدرم  رب  راک  نوچ  »

: دنا هدروآ  نآ  حرش  رد  و 

هک دومرف  دّهعت  داتـسرف و  نافطغ  ناهدنامرف  زا  يّرم  فوع  نب  ثراح  نصح و  نب  هْنیَیُع  دزن  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
تخادرپ اهنآ  هب  شناراـی  دوخ و  فرط  زا  ار  هنیدـم  ياـمرخ  لوصحم  زا  موس  کـی  دـندرگرب ، دوخ  ناـهارمه  قاـفّتا  هب  اـهنآ  رگا 

، دنتسه قفاوت  نیا  فلاخم  اهنآ  هک  تسناد  دینش و  ار  هدابع  نب  دعس  ذاعم و  نب  دعـس  یتروشم  رظن  ترـضح ، یتقو  .درک و  دهاوخ 
: دومرف

سراپ امش  رب  گس  نوچ  هدروآ و  موجه  امش  هب  بارعا  همه  منیب  یم  نوچ  مهدب ؛ ماجنا  مهاوخ  یم  امش  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  نم  »
« .دننک یم 

ص 1073 ج 3 ، یسراف ، همجرت  کن : زین  .مجنپ  لاس  قدنخ ، هعقاو  حرش  لیذ  كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
.یلصا نتم  ص 234 ، ج 3 ، هّیوبّنلاهریّسلا ،» - » 2

ص 154 ج 2 ، یسراف ، همجرت  - 3
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هدحاو و سْوَق  نع  مْکتمَر  برعلا  تیأر  یننأل  ّالإ  کلذ  عنصأ  ام  هَّللا  مکل و  هعنصا  یـش ء  لب  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق 
 ...« ام رمأ  یلإ  مهتکوش  نم  مکنع  رسکأ  نأ  تدرأف  بناج ؛ ّلک  نم  مکوبلاک 

هنیدم یبرغ  لامش  عضاوم  پ : / 1

ریت باترپ  هب  ناتـسرپ  تب  .دوب  هدش  ناناملـسم  یعافد  عضاوم  هب  شیرق  ناراکراوس  موجه  عنام  نآ ، لادوگ  ندوب  ینالوط  قدنخ و 
.دنتشادن ار  میقتسم  يریگرد  ناکما  یلو  دندیزرو ؛ یم  تردابم 

.دنا هدرک  اهدای  قدنخ  زا  روبع  ناکما  مدع  رطاخ  هب  نآ  یماجرفان  دیلو و  نب  دـلاخ  یهدـنامرف  هب  ناراوس  هلمح  زا  ناسیون  خـیرات 
ای بهو و  یبا  نب  هریبُـه  یتسرپرـس  هب  رگید  یناـمز  برح و  نب  نایفـسوبا  یهدـنامرف  هب  ناراـکراوس  جوـف  هـلمح  زا  نـینچمه   (1)
هچ رگا  اه ، هلمح  نیا  مامت  رد  ناتسرپ  تب  یلو  .تسا  هدمآ  اه  لقن  باّطخ  نب  رارض  ای  لهج  یبا  نب  همرکع  یگدرکرس  هب  یهاپس 

موجه رد  اهنآ  قیفوت  مدـع  زا  یلو  دـندرک ؛ یم  رتدـیدش  ار  هرـصاحم  ياـه  هقلح  دـندیرفآ و  یم  سرت  تشحو و  ناناملـسم  ناـیم 
.میراد تسد  رد  يدایز  یخیرات  كرادم  دوب ، قدنخ  ياه  لادوگ  زا  روبع  قیفوت ، نیا  همزال  هک  هچراپکی 

ادیپ دوب ، نکمم  نآ  زا  روبع  ناکما  کیراب و  نآ  قدنخ  هک  ار  يریـسم  دنتـسناوت ، ناتـسرپ  تب  زا  يا  هّدع  شروی ، کی  رد  تبقاع 
ورمع اهنت  دش ؛ گنهامه  ِموجه  عنام  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  نایدوهی  ناتسرپ و  تب  لد  رد  قدنخ  رفح  ریبدت  زا  هک  یسرت  یلو  دننک ؛

زین ماوع  نب  ریبز  .دـمآ  رد  ياپ  زا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تسد  هب  زین  وا  هک  دـیدرگ  نت  هب  نت  دربن  هب  رـضاح  دودـبع  نب 
 ... تشکب و ار  هَّللادبع  نب  لفون 

درـس و ياهداب  شزو  عورـش  اب  دـمآ و  شیپ  هظیرقونب  نایدوهی  اـب  يوس  کـی  زا  ناـفطغ  هفیاـط  شیرق و  نیب  هک  یتاـفالتخا  رثا  رب 
ار هلمح  هرصاحم و  همادا  ناتسرپ  تب  ینافوط ،

ص 349 ج 2 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 892 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_295_1
http://www.ghaemiyeh.com


296 ص :

: تفگ اهنآ  هب  باطخ  نایفسوبا  لاح ، نیا  رد  .دنتفای  هجیتن  یب 

هظیرق ینب  .دنا  يدوبان  فرُش  رد  ام  نایاپراچ  نابسا و  هک  دینیب  یم  تسین و  ماقم  فّقوت و  ياج  امـش  يارب  اجنیا  شیرق ! هورگ  يا  »
یم مه  ار  نافوط  تّدش  یهگناو  تسا ؛ هدیـسر  ام  هب  ناشیا  زا  دـنیاشوخان  يروما  دـندرک و  راتفر  دوخ  نامیپ  لوق و  فالخ  رب  مه 

، هتشک راهچ  ندراذگ  ياج  هب  اب  شیرق  تشگزاب   (1) .منک » یم  چوک  نونکا  مه  نم  هک  دیورب  دیتفیب و  هار  دنک ! یم  هچ  هک  دینیب 
هرصاحم دنتشگزاب و  هنیدم  هب  زور  نامه  حبـص  مه  ناناملـسم  .دندرگزاب  دوخ  ياه  نیمزرـس  يوس  هب  زین  اه  ینافطغ  ات  دش  ثعاب 

کی رای و  جـنپ  نداد  تسد  زا  اب  مه  ناناملـسم  ربمایپ و  .تفای  همتاخ  اه  يریگرد  دیـسر و  نایاپ  هب  یلامـش  قطانم  رد  ناتـسرپ  تب 
.دندش دوب ، هظیرق  ینب  تسد  رد  هک  هنیدم  یقرش  یبونج و  عضاوم  هّجوتم  دیسر ، تداهش  هب  هنیدم  رد  اهدعب  هک  یمخز 

هنیدم یقرش  بونج  عضاوم  پ : / 2

هراشا

يّدج رطخ  اب  هنیدم  یلامـش ، عضاوم  اب  گنهامه  دندوب و  هداد  رارق  راشف  تحت  قرـشم  بونج و  زا  ار  هنیدـم  هظیرقونب ،» نایدوهی  »
ینارگن سرت و  ياه  هظحل  دیماجنا و  لوط  هب  زور  تسیب  دودح  ناناملسم  هرـصاحم  .دوب  وربور  ناکدوک  نانز و  ماع  لتق  یناریو و 

یتسیزمه نامیپ  هظیرق ، ینب  هک  دندرک  یمن  رّوصت  نانآ  .دوب  هتخادـنا  رطخ  هب  ار  هنیدـم  ناعفادـم  ناج  یگنـسرگ ، امرـس و  اب  مأوت 
ار ناناملسم  ینارگن  تشحو و  روکذم ، ینکش  نامیپ  ربخ  راشتنا  دنریگ و  هدیدان  شیرق  ناتسرپ  تب  عفانم  رطاخ  هب  ار  دوخ  هناردارب 

ینب عضاوم  هّجوتم  همیسارس  ناناملسم ، دنتشادرب ، هرصاحم  زا  تسد  هرابکی  نایشیرق ، اه و  ینافطغ  یتقو  ور  نیا  زا  .درک  نادنچود 
.دندش هظیرق 

هب میهد ، یم  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  عیاقو  نیا  هب  طوبرم  یخیرات  كرادم  یتقو 

نتم ص 243 ، ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریـسلا  ، » ماشه نبا  .نامی  نب  هفیذـح  کن : زین  .یـسراف  ص 158 ، ج 2 ، برالا ،» هیاـهن  ، » يریون - 1
« رخآ ات  ماقُم ...  رادب  متحبْصأ  ام  هَّللا  مکنا و  شیرق ، رشعم  ای  نایفسوبا : لاق  مث  : » یلصا
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ندوشگ اـب  هک  دـندوب  هظیرق  ینب  نیا  هکلب  دـندشن ؛ قطاـنم  نآ  مزاـع  هظیرق  ینب  هب  هلمح  دـصق  هب  ناناملـسم  هک  میمهف  یم  یبوـخ 
یبرغ لامش  یلامـش و  عضاوم  تالّوحت  رگا  .دندرک  توعد  ییورردور  راکیپ و  هب  ار  ناناملـسم  هنیدم ، رهـش  هیلع  يدیدج  عضوم 
هنیدم مدرم  عمق  علق و  يارب  دنتخادرپ و  یم  دوخ  هدش  گنهامه  ياه  فده  هب  هنامّمـصم  روبزم  نایدوهی  دوب ، هدادن  خر  اه  قدنخ 

دراذگ و مامت  همین  ار  هظیرق  ینب  هشقن  يارجا  قدنخ ، ریبدت  زا  برع  نامجاهم  سرت  و  هرصاحم ، فّقوت  یلو  دندش ؛ یم  لمع  دراو 
.دنریگب اهنآ  تسد  زا  ار  لمع  راکتبا  هظیرق ، ینب  نایدوهی  ياهژد  فارطا  رد  دوخ  عقوم  هب  ِندناسر  اب  دنتسناوت  ناناملسم 

ربارب رد  ناناملـسم  عاـفد  هجیتن  رد  .دوب  مالـسا  اـب  يدوهی  اـت  تسرپ  تب  زا  برع  فیاوط  همه  تامـصاخم  هجیتـن  یعاـضوا ، نینچ 
ياه هداوناخ  لام و  ناج و  ظفح  يارب  يا  هناقداص  شالت  هکلب  تشادـن ؛ اهنآ  ندوب  تسرپ  تب  اـی  يدوهی  هب  یطبر  بازحا ، موجه 

.دوب دوخ 

اپ ریز  اب  هک  دوب  هظیرقونب  نیا  دـندوب و  هدـش  رو  هلمح  ناناملـسم  رهـش  هب  برعلاـهریزج ، ناـیدوهی  بیرف  رثا  رب  هک  دوب  شیرق  نیا 
نیا زج  دننکب ؛ دنتسناوت  یم  هچ  لباقم ، رد  ناناملـسم  .دناشک  هرـصاحم  هب  ار  هنیدم  يا ، هفیاط  یخیرات و  ياه  قاثیم  همه  ندراذگ 

تایح هب  دیناوت  یم  هنوگچ  نیا  زا  سپ  هک  دننک  لاؤس  اهنآ  زا  دنوش و  هشیپ  تنایخ  هتخیسگ و  ماجل  هفیاط  نیا  ياه  هعلق  یهار  هک 
نیا هک  دراد  دوجو  ینیمـضت  هچ  دـیهد و  همادا  دـننک ، یم  یگدـنز  امـش  ترواـجم  رد  هک  هنیدـم  فیاوط  اـب  دوخ  زیمآ  تملاـسم 

؟ دوشن رارکت  هنیدم  میقم  نارجاهم  راصنا و  فیاوط  ِیگدنز  گرم و  ياه  هظحل  نیرت  ساّسح  رد  اه  تنایخ 

: میدرگ یم  زاب  برثی  ابق و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دورو  تسخن  ياهزور  هب  یخیرات ، ياه  شسرپ  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب 

شالت عیاـقو ، نیا  ّمها  .دـنا (1)  هدرک  تبث  ار  هنیدـم  هب  دورو  ترجه و  زا  سپ  ياهزور  نیتسخن  عیاـقو  قاحـسا ، نبا  ماـشه و  نبا 
مـسر دومن و  یفّرعم  رجاهم  ناردارب  ار  برثی  ناناملـسم  ای  راصنا  وس  کی  زا  .دوب  برثی » داـّحتا   » يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
هب ار  همه  دومن و  دقعنم  ینامیپ  نایدوهی ، اب  راصنا  نارجاهم و  نایم  رگید  يوس  زا  تخاس و  رارقرب  اهنآ  نایم  ار  یگدناوخردارب 

هرهاق 1936 م يراْیبألا ، میهاربا  اقّسلا ، یفطصم  یلصا  نتم  ص 147 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
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.درک توعد  دیاقع » يدازآ   » نیمضت لباقتم و  مارتحا  یتسود ،

نیبئاـص و ناناملـسم و  نایحیـسم و  ناـیدوهی و  هک  تفرگ  یم  تأـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ینیب  ناـهج  زا  مهم ، قاـثیم  نیا 
.تسا هتشاذگن  اهنآ  نیب  یقرف  هنوگچیه  دنوادخ  هک  یناربمایپ  تسناد ؛ یم  قح  رب  ءایبنا  ار  ناشناربمایپ  و  باتک » لها   » ار نایتشترز 

رب هکلب  تسین ؛ نآ  ّصخا  ياـنعم  هب  ینید  یقاـثیم  ًافرـص  دادرارق ، داـفم  .ْمُْهنِم (1)  ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ـال  ْمِهِّبَر  ْنـِم  َنوُِّیبَّنلا  َِیتوُأ  اـم  َو 
هفیاط ره  زا  مدرم  همه  هک  فده  نیا  اب  دوب ؛ هدش  میظنت  هقرفت  قافن و  زا  رود  هعومجم  کی  رد  برثی  فیاوط  لیابق و  ننـس  ساسا 

رد ات  میزادنا ؛ رظن  روکذم  قاثیم  ّمهم  تاکن  رب  تسا  مزال  .دـنیآرد  دـحاو » ّتلم   » کی تروص  هب  ینامیا ، تناید و  ره  اب  هلیبق و  و 
.میهد رظن  نآ ، یعامتجا  یخیرات - ّتیعقاو  هنُک  اه و  هنیمز  هب  هّجوت  اب  هظیرق  ینب  عیاقو  دنور  صوصخ 

هماندهع نتم 

شیرق و نم  نیملـسملا  نینمؤـملا و  نیب  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  یبـّنلا - دّـمحم  نم  باـتک  اذـه  .میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مـسب  »
نولقاـعتی مهتَْعبِر  یلع  شیرق  نم  نورجاـهملا  .ساـنلا  نود  نم  هدـحاو  هّمأ  مّهنإ  مهعم ، دـهاج  و  مهب ، قـحلف  مهعبت ، نـم  و  برثـی ،

هفئاط ّلـک  یلوـألا و  مهلقاـعم  نولقاـعتی  مهتْعبِر  یلع  فْوَعونب  و  نینمؤملا ، نیب  طْـسِقلا  و  فورعملاـب ، مهِیناـع  نودـُفی  مه  و  مهنیب ،
اهیناع يدفت  مهنم  هفئاط  ّلک  یلوألا و  مهلقاعم  نولقاعتی  مهتعبِر  یلع  هدـعاسونب  .نینمؤملا و  نیب  طسقلا  فورعملاب و  اهیناع  يدـْفَت 

فورعملاب و اهیناع  يدـفت  هفئاط  ّلک  .یلوـألا و  مهلقاـعم  نولقاـعتی  مهتعبر  یلع  ثراـحلاونب  .نینمؤملا و  نیب  طـسقلا  فورعملاـب و 
یلع مَشُجونب  .نینمؤملا و  نیب  طسقلا 

: هرقب ، 84 نارمع : لآ  میتسین .» لئاق  یتوافت  نانآ  زا  کی  چیه  نایم  هک  هدـش ، هداد  ناربمایپ  هب  ناشراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  و  - » 1
136

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 895 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_298_1
http://www.ghaemiyeh.com


299 ص :

مهتعبر یلع  راـّجنلاونب  نینمؤـملا و  نیب  طـسقلا  فورعملاـب و  اـهیناع  يدـفت  مهنم  هفئاـط  ّلـک  یلوـألا و  مهلقاـعم  نولقاـعتی  مهتعبر 
 ... نینمؤملا نیب  طسقلا  فورعملاب و  اهیناع  يدفت  مهنم  هفئاط  ّلک  یلوألا و  مهلقاعم  نولقاعتی 

همایقلا و موی  هبضغ  هَّللا و  هنعل  هیلع  ّنإف  هاوآ ، وأ  هرصن  نم  ّهنإ  .هیوُؤی و  اثِدُْحم و ال  رصنی  نأ  رخآلا  مویلا  هَّللاب و  نمآ  هفیحصلا و  ... 
هیلع هَّللا  یّلـص  دـمحم - یلإ  و  ّلجوّزع - هَّللا - یلإ  هدرم  ّنإف  یـش ء ، نم  هیف  متفلتخا  امهم  مّکنإ  .لدـع و  فرـص و ال  هنم  ذـخؤیال 

-. مّلسو هلآو ] ]

مهنید نیملـسملل  مهنید و  دوهیلل  .نینمؤملا  عم  هّمأ  فوـع  ینب  دوـهی  ّنإ  نیبراـحم و  اوـماد  اـم  نینمؤـملا  عـم  نوـقفنی  دوـهیلا  ّنإ  و 
.هتیب لهأ  هسفن و  ّالإ  غتویال  ّهنإف  ِمثَأ ، ملظ و  نم  ّالإ  مهسفنأ  مهیلاوم و 

ام لثم  هدـعاس  ینب  دوهیل  ّنإ  و  فوع ، ینب  دوهیل  ام  لثم  ثرحلا  ینب  دوهیل  ّنإ  و  فوع ، ینب  دوهیل  اـم  لـثم  راـجنلا  ینب  دوهیل  ّنإ  و 
ینب دوهیل  ّنإ  و  فوع ، ینب  دوهیل  ام  لثم  سوألا  ینب  دوهیل  ّنإ  و  فوع ، ینب  دوهیل  ام  لـثم  مشُج  ینب  دوهیل  ّنإ  و  فوع ، ینب  دوهیل 
ینبل ّنإ  مهـسفنأک و  هبلعث  نم  نطب  هنْفج  ّنإ  و  هتیب ، لهأ  هسفن و  ّالإ  غتویال  ّهنإـف  مثأ ، ملظ و  نم  اـّلإ  فوع  ینب  دوهیل  اـم  لـثم  هبلعث 
مهنم جرخیال  ّهنإ  مهـسفنأک و  دوهی  هناـطب  نا  مهـسفنأک و  هبلعث  یلاوم  نإ  مثـإلا و  نود  ّربلا  ّنإ  فوع و  ینب  دوهیل  اـم  لـثم  هبیطُّشلا 

ملَظ نم  ّالإ  هتیب  لهأ  کتف و  هسفن  کتف  نم  ّهنإ  حْرُج و  رأث  یلع  رجحنیال  هنا  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  دّمحم - نذإب  ّالإ  دحأ 
هفیحصلا هذه  لهأ  براح  نم  یلع  رـصنلا  مهنیب  ّنإ  مهتقفن و  نیملـسملا  یلع  مهتقفن و  دوهیلا  یلع  ّنإ  اذه و  نم  ّربأ  یلع  هَّللا  ّنإ  و 

.مولظملل رصنلا  ّنإ  هفیلحب و  ؤرما  مثأی  مل  ّهنإ  و  مثإلا ، نود  ّربلا  هحیصنلا و  حصنلا و  مهنیب  نإ  و 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 896 

http://www.ghaemiyeh.com


300 ص :

ّراضم و ریغ  سفنلاک  راجلا  نا  و  هفیحـصلا ، هذه  لهأل  اهفوج  مارح  برثی  ّنإ  و  نیبراحم ، اوماد  ام  نینمؤملا  عم  نوقفنی  دوهیلا  ّنإ  و 
.هُداسف فاُخی  راجتشا  وأ  ثدح  نم  هفیحصلا  هذه  لهأ  نیب  ناک  ام  ّهنإ  و  اهلهأ ، نذإب  ّالإ  همرُح  راُجتال  ّهنإ  و  مثآ ، ال 

و نینمؤملا ، نیب  طـسقلا  فورعملاـب و  اـهیناع  يدـفت  هفئاـط  ّلـک  و  یلوـألا ، مهلقاـعم  نولقاـعتی  مهتْعبِر  یلع  فوع  نب  ورمع  وـنب  و 
یلع سوألاونب  و  نینمؤملا ، نیب  طسقلا  فورعملاب و  اهیناع  يدـفت  هفئاـط  ّلـک  و  یلوـألا ، مهلقاـعم  نولقاـعتی  مهتعبِر  یلع  تیبّنلاونب 

نوکرتیال نینمؤملا  ّنإ  و  نینمؤملا ، نیب  طسقلا  فورعملاـب و  اـهیناع  يدـفت  مهنم  هفئاـط  ّلـک  و  یلوـألا ، مهلقاـعم  نولقاـعتی  مهتعبِر 
.لقع وأ  ءادف  یف  فورعملاب  هوطعی  نأ  مهنیب  احَرفُم 

: رعاشلا لاق  .لایعلا  ریثکلا  نیّدلاب و  لقثُملا » «، » حَرفُملا : » ماشه نبا  لاق 

عئادولا ْکتحرفأ  يرخأ  لمحت  هنامأ و  يّدؤت  حربت  مل  تنأ  اذإ 

داسف وأ  ناودـع  وأ  مثإ  وأ  ملُظ  هعیـسَد  یغتبا  وأ  مهنم ، یغب  نم  یلع  نیقتملا  نینمؤملا  ّنإ  هنود و  نمؤم  یلوم  نمؤم  فلاحیال  نأ  و 
هّمذ ّنإ  نمؤم و  یلع  ًارفاک  رـصنیال  رفاک و  یف  ًانمؤم  نمؤم  لتقیال  .مهدحأ و  َدلَو  ناک  ول  ًاعیمج و  هیلع  مهیدیأ  ّنإ  نینمؤملا و  نیب 
ریغ هوسألا  رصنلا و  هل  ّنإف  دوهی  نم  انعبت  نم  ّهنإ  .سانلا و  نود  ضعب  یلاوم  مهضعب  نینمؤملا  ّنإ  .مهاندأ و  مهیلع  ریجی  هدحاو  هَّللا 

لدع ءاوس و  یلع  ّالا  هَّللا  لیبس  یف  لاتق  یف  نمؤم  نود  نمؤم  ملاسیال  هدحاو  نینمؤملا  ملـس  نإ  .مهیلع و  نیرـصانتم  نیمولظم و ال 
هَّللا و لیبس  یف  مهءامد  لان  امب  ضعب  یلع  مهـضعب  ام  یبی ء  نینمؤملا  ّنإ  .ًاضعب و  اهـضعب  بقُعی  انعم  ْتزغ  هیزاغ  ّلـک  ّنإ  .مهنیب و 

نم ّهنإ  .نمؤم و  یلع  هنود  لوحیال  ًاسفن و  شیرقل و ال  ًالام  كرتشم  ریجیـال  ّهنإ  هموقأ و  يدـه و  نسحأ  یلع  نیقّتملا  نینمؤملا  ّنإ 
یضری نأ  ّالإ  هب  دّوق  ّهنإف  هنّیب  نع  اًلتق  ًانمؤم  طبتعا 
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 ... هفیحصلا هذه  یف  امب  ّرقأ  نمؤمل  ّلحیال  ّهنإ  هیلع و  مایق  ّالإ  مهل  ّلحیال  و  هفاک ، هیلع  نینمؤملا  ّنإ  لوتقملا و  ّیلو 

هفیحـصلا و هذه  یف  ام  یقتأ  یلع  هَّللا  نا  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دّـمحم  یلإ  و  ّلجوزع - هَّللا - یلإ  هّدرم  ّنإف 
مّهنإف هنوسبلی ، هنوحلاصی و  حلـص  یلإ  اوعد  اذإ  .برثی و  مهد  نم  یلع  رـصنلا  مهنیب  ّنإ  و  اهرـصن ، نم  شیرق و ال  راجت  هنإ  .هّربأ و 

هناف کلذ  مهتّـصح  سانأ  ّلک  یلع  .نیدـلا  یف  براح  نم  ّالإ  نینمؤملا ، یلع  مهل  ّهنإف  کلذ  لـثم  یلإ  اوعُد  اذإ  مهنأ  و  هنوحلاـصی ،
مهیلاوم و سوـألا ، دوهی  ّنإ  .مهلبق و  يذـلا  مهبناـج  یف  مهتّـصح  ساـنا  ّلـک  یلع  .نیدـلا  یف  براـح  نم  ـالا  نینمؤـملا ، یلع  مهل 

.هفیحصلا (1) هذه  لهأ  نم  ضحملا  ّربلا  عم  هفیحصلا  هذه  لهأل  ام  لثم  یلع  مهسفنأ 

ناـنمؤم و ناـیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـمحم ، بناـج  زا  تسا  يا  هتـشون  نیا  ناـبرهم ، هدـنیاشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  - » 1
تما کی  اهنآ  هتشون ، نیا  يانبم  رب  و  دنا ، هدرک  راکیپ  ناشیا  هارمه  هب  هک  نانآ  هب  ناگتسباو  ناوریپ و  و  برثی ، شیرق و  ناناملـسم 

ار دوخ  ناریـسا  هیدف  دننک و  یم  لدابت  ار  دوخ  نالوتقم  هید  دـنراد و  لالقتـسا  دوخ ، هدودـحم  رد  شیرق  نارجاهم  .دنتـسه  دـحتم 
دننک یم  لدابت  ار  نیلوتقم  هید  شیوخ ، تیمکاح  هدودـحم  رد  فوع  ینب  و  دـنزادرپ ، یم  تسا ، موسرم  نانمؤم  نایم  رد  هک  نانچ 

دنک یم  لدب  در و  ار  نالوتقم  هید  شیوخ ، هدودحم  رد  هدعاس  ینب  و  دزادرپ ، یم  موسرم  قباطم  ار  دوخ  ناریـسا  هیدف  هفیاط ، ره  و 
لدابت ار  نالوتقم  هید  شیوخ ، هدودحم  رد  ثراح  ینب  .دزادرپ و  یم  نانمؤم ، نایم  موسرم  قباطم  ار  دوخ  ناریسا  هیدف  هفیاط ، ره  و 
لدابت ار  نالوتقم  هید  شیوخ  هدودـحم  رد  زین  مشُج  ینب  دزادرپ و  یم  موسرم ، قباطم  ار  دوخ  ناریـسا  هیدـف  هفیاط ، ره  دـننک و  یم 

ره دـنزادرپ و  یم  ار  نالوتقم  هید  دوخ ، نایم  زین  راجن  ینب  و  دـنزادرپ ، یم  موسرم  قباـطم  ار  ناریـسا  هیدـف  هفیاـط ، ره  دـننک و  یم 
هنتف دیابن  دراد ، نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  ره  هماندهع ، نیا  ساسا  رب  دنک ...  یم  تخادرپ  لومعم  قباطم  ار  ناریـسا  هیدـف  هفیاط 

وا زا  یتمارغ  هناهب  چیه  دوب و  دهاوخ  وا  رب  تمایق  ات  دنوادخ  بضغ  تنعل و  دنک ، نینچ  هک  ره  و  دـنک ، يرای  دـهد و  هانپ  ار  يرگ 
و دـیراذگاو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لجو و  زع  دـنوادخ  هب  ار  نآ  دـیاب  دـینک ، فالتخا  يرما  رد  هاـگره  و  تسین ، هتفریذـپ 
، دنتـسه دـحتم  ناناملـسم  اب  فوع  ینب  نایدوهی  دوب و  دـنهاوخ  ناشیا  اب  دنتـسه ، گـنج  لاـح  رد  ناـنمؤم  هک  یناـمز  اـت  ناـیدوهی 

نینچ و  دـنوش ، بکترم  هانگ  دـننک و  متـس  هک  نانآ  زج  ار ، دوخ  ناوریپ  دوخ و  نید  زین  ناناملـسم  دـنراد و  ار  دوخ  نید  ناـیدوهی 
زین ثراح  ینب  دنتـسه و  فوع  ینب  دـننامه  زین  راـجن  ینب  دوهی  دـنوش و  یم  بجوم  ار  شیوخ  نادـناخ  دوخ و  تکـاله  یناـسک ،
نانآ زج  دنتـسه ، ربارب  دروم  نیا  رد  فوع ، ینب  دـننامه  زین  هبلعث  ینب  سوا و  ینب  مشُج و  ینب  هدـعاس و  ینب  و  فوع ، ینب  دـننامه 
دوخ دـننامه  زین  هبلعث  ینب  ناگدرب  و  دـنوش ، یم  بجوم  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  تکاله  ناشیا ، هک  دـنهد  ماجنا  هانگ  اـی  متـس  هک 
نانآ دوخ  دننامه  زین  نایدوهی  نارواشم  ناهارمه و  دنتسه و  تاررقم  نیا  لومشم  فوع  ینب  دننامه  زین  هبیطش  ینب  و  دنتسه ، نانآ 

، لتق هید  رب  هوالع  دور و  نوریب  ناـشیا  ناـیم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هزاـجا  نودـب  درادـن  قح  یـسک  دـنیآ و  یم  رامـش  هب 
هک نانآ  رگم  هتـشاد ، اور  متـس  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  رب  دشکب ، ار  یـسک  یناهگان  هب  هک  ره  دوش و  صاصق  دـیاب  زین  اه  تحارج 

، دوش عقاو  هلمح  دروم  نانآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دوش ، یم  لماش  ار  نانآ  نامیپ  نیا  هک  یناـسک  و  دـنا ...  هدـش  عقاو  ملظ  دروم 
افج دوخ  نانامیپ  مه  قح  رد  نانآ  زا  یسک  و  دنراد ، اور  رگیدکی  قح  رد  یکین  یهاوخریخ و  دنباتشب و  وا  کمک  هب  دیاب  نارگید 

يررـض هک  یمادام  دوب ، دنهاوخ  نانآ  دوخ  نوچمه  زین  ناگدنهانپ  تسا و  مارح  نامیپ  نیا  لها  رب  هنیدم  رهـش  هب  ضرعت  و  دنکن ،
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رد زین  فوع  نب  ورمع  ینب  دور ... ، داسف  میب  هک  دهد  خر  يریگرد  ای  هنتف  نامیپ ، نیا  لها  نایم  رگا  .دنا و  هدرکن  یملظ  هدناسرن و 
هید زین  تیبن  ینب  .دزادرپ و  یم  ار  دوخ  ریـسا  هیدف  هفیاط ، ره  دننک و  یم  لدابت  ار  دوخ  نالوتقم  هید  دراد و  لالقتـسا  شیوخ ، راک 

سوا ینب  دنزادرپ و  یم  تسا ، موسرم  نانمؤم  نایم  هچنآ  قباطم  ار  دوخ  ناریاس  هیدف  هفیاط ، ره  دننک و  یم  لدابت  ار  دوخ  نالوتقم 
نید و هک  يدارفا  هب  دنراد  هفیظو  نانمؤم  دنزادرپ و  یم  موسرم  قباطم  ار  ناریـسا  هیدـف  دـننک و  یم  لدابت  ار  دوخ  نالوتقم  هید  زین 

رگم دنک ، دقعنم  ینامیپ  رگید  نمؤم  ناروای  اب  دیابن  نانمؤم  زا  کی  چیه  .دنناسر  يرای  هید ، ای  هئف  تخادرپرد  دنراد ، رایـسب  ضرق 
دنهاوخ دـحتم  مه  اب  دـنراد ، اور  داسف  ینمـشد و  ملظ و  ای  زواجت  ای  متـس  نآ  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  نانمؤم  .وا و  دوخ  یهارمه  هب 

رواـی ناـنمؤم ، دوش و  یمن  هتـشک  يرفاـک  ياـهب  نوخ  هب  ینمؤم  چـیه  .دـشاب و  ناـنآ  زا  یکی  دـنزرف  صخـش ، نآ  رگا  یتـح  دوب ،
رد نانمؤم  و  ددرگ ، یم  لماش  ار  وا  ام  کـمک  يراـی و  دـنک ، يوریپ  اـم  زا  هک  ناـیدوهی  زا  کـی  ره  و  نارگید ...  هن  دـنرگیدکی ،

دنراد و رارق  تیاده  قیرط  نیرتراوتسا  نیرتهب و  رب  نانآ  دنربارب و  ادخ ، هار  رد  راکیپ  رد  نانمؤم  همه  دنا ، هچراپکی  گنج  حلص و 
ار ینمؤم  هک  سکره  و  درادزاب ، نآ  رب  نتفای  تسد  زا  ار  نانمؤم  دـهد و  هانپ  ار  شیرق  دارفا  ای  لاوما  دـیابن  ناکرـشم  زا  کی  چـیه 

رارق لتاق  نآ  ربارب  رد  نانمؤم  یمامت  و  دـهد ، تیاضر  لوتقم  ّیلو  هک  نآ  رگم  دوب ، دـهاوخ  شا  همذ  رب  وا  نوخ  دـشکب ، هاـنگ  یب 
زع يادخ  اب  نانآ  راک  ماجرف  دنرادن و  ار  نآ  زا  یچیپرـس  قح  دـنرادافو ، نامیپ  نیا  هب  هک  نانمؤم  زا  کی  چـیه  و  تشاد ، دـنهاوخ 

نیا لها  و  دوب ، دنهاوخن  ناما  حلـص و  رد  نانآ ، ناروای  نایـشیرق و  .دوب و  دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـمحم  لجو و 
زین نانآ  دش ، عقاو  شریذپ  دروم  دندش و  هدناوخ  ارف  حلص  هب  رگا  دنتسیاب و  دروآ ، هلمح  برثی  هب  هک  سک  ره  ربارب  رد  دیاب  نامیپ 
نیا لها  اب  دـیاب  دنتـسه و  نامیپ  نیا  لماش  زین  ناشیا  ناروای  سوا و  نایدوهی  و  دنـشاب ..  نید  براـحم  هک  ناـنآ  زج  دـننک ، حـلص 

«. دنراد اور  یکین  نامیپ ،
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قیبطت دروم  تسرپ  تب  نامجاهم  موجه  قدنخ و  عیاقو  دانسا  اب  ار  دادرارق  دافم  نونکا 
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: میهد یم  رارق 

رد ار  يرگید  ناناملـسم )، هظیرق و  ینب  ناـیدوهی  ود /(  نیا  زا  مادـک  ره  گـنج ، دـماشیپ  عقوم  رد   » هک ار  هّداـم  نیا  هظیرق  ینب  - 1
هب هک  دنتسه  اه  یّکم  نیا  دنتسناد  یم  هک  یلاح  رد  دندرکن ؛ تیاعر  درک » دهاوخ  کمک  نمـشد  هیلع  دشابن ، زواجتم  هک  یتروص 

برع هدـشدّحتم  تسرپ و  تب  ِفیاوط  تاـّین  زا  رهـش ، يوس  هب  اـهنآ  تکرح  زا  سپ  اـهنت  هنیدـم  مدرم  دـنا و  هدروآ  موجه  هنیدـم 
.دنا هتفای  یهاگآ 

عافد رد  مه  اب  دادرارق ) نیفرط  ود /(  ره  دریگ ، رارق  نمشد  زات  تخات و  هلمح و  دروم  هنیدم  هاگره   » هک ار  هّدام  نیا  هظیرق  ینب  - 2
اب ار  دوخ  هدقعنم  نامیپ  دنتـسب و  يراکمه  قاثیم  نانمـشد ، اب  سکع  رب  دـندراذگ و  اپ  ریز  درک » دـنهاوخ  یعاسم  کیرـشت  نآ  زا 

نایفسوبا بناج  زا  هک  يرضن » بطخا  نب  ّیَیح   » اب هظیرق  ینب  رورس  یظُرق » دسا  نب  بعک   » لاح نیا  رد  .دندرک  هراپ  هنیدم  فیاوط 
هبناج کی  وغل  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دش  دّهعتم  ار  دیدج  دهع  درک و  دییأت  ار  نامیپ  ضقن  نیا  دوب ، هدش  هرکاذم  رومأم 

«- ریبج نب  تاّوخ   » و جرزخ - رورس  هدابع -» نب  دعس   » و سوا - رورس  ذاعم -» نب  دعـس  ، » دینـش ار  هظیرق  ینب  نایدوهی  طّسوت  نامیپ 
« هظیرقوـنب  » يوـس هب  رما  تقیقح  ِقـیقحت  تهج  ار  جرزخ -» نب  ثراـحونب   » زا هحاور -» نب  هَّللادـبع   » و فوـع -» نـب  ورمع  وـنب   » زا

تاعاس هنیدم  رهـش  دندیـشک و  یم  ار  گرم  تاظحل  ِراظتنا  اه  هرـصاحم  نیرتدـیدش  رد  شنارای  دوخ و  هک  یلاح  رد  دومن ؛ رومأم 
.دوب هتسشن  هراظن  هب  ار  طوقس 

عویش زا  دنتفر و  هظیرق  ینب  دزن  دندوب ، نامیپ  فرط  فیاوط ، ياسؤر  ناونع  هب  زین  دوخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناگداتـسرف 
: تسا هدرک  تبث  نینچ  یمازعا  تئیه  ربارب  رد  ار  هظیرق  ینب  شنکاو  خساپ و  قاحسا  نبا  .دندومن  شسرپ  اهنآ  ینکشدهع  ربخ 

(: هظیرق ینب   ) اولاق

نب دعـس  هل  لاقف  هدـح  هیف  اًلجر  ناک  هومتاش و  ذاعم و  نب  دعـس  مهمتاشف  دـقع »! ـال  دّـمحم و  نیب  اـننیب و  دـهعال  هَّللا ؟ لوسر  نم  »
: هدابع
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هب دیـسر ، ربمایپ  هب  دهع  ضقن  مانـشد و  ییوخدنت ، نیا  ربخ  نوچ   (1) همتاشملا .» نم  یبْرأ  مهنیب  اننیب و  امف  مهتمتاشم ! کـنع  عد  »
: قاحسا نبا  حیرصت 

« مهنم لفسا  نم  مهقوف و  نم  مهّودع  مهاتأ  و  فوخلا ، ّدتشا  و  ءالبلا ، کلذ  دنع  مظع  «و 

هطاحا ار  اهنآ  بونج  لامـش و  زا  نانمـشد  تفرگ و  تّدـش  میب  سرت و  .دیـسر  تیاـهن  هب  نیملـسم  يراـتفرگ  هک  دوب  عقوم  نیا  رد 
« .دندرک

عفر يارب  مکَح  نیرخآ  عازن ، فـالتخا و  زورب  عـقوم  رد   » هک دوـب  هلأـسم  نیا  ینیب  شیپ  ناـمیپ ، داـفم  زا  یکی  هک  نیا  هب  هّجوـت  اـب 
هنیدم لامش  یعافد  عضاوم  زا  هک  يزور  رهظ  ماگنه  رد  ناناملسم  دوب » دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  صخـش  فالتخا ،

: دنتشاد فده  ود  راک  نیا  زا  دندرک و  تکرح  هظیرق  ینب  تاماکحتسا  يوس  هب  دنتشگزاب ،

.دندوب هدید  كرادت  ار  نآ  ناتسرپ  تب  اب  نامیپ  یپ  رد  هک  هظیرق  ینب  عضاوم  ربارب  رد  عافد  تمواقم و  لّوا 

هنیدم فیاوط  نامیپ  ضقن  رما  رد  هرکاذم  مود  و 

هظیرق ینب  ياه  تناها  تجاجل و  پ : / 2 - 1

هداـمآ ناناملـسم ، دـننک و  یگدـنز  افـص  حلـص و  هب  برثـی ، لـیابق  فـیاوط و  راـنک  رد  دـندوبن  رـضاح  رگید  هظیرق  ینب  ناـیدوهی 
زا هک  نآ  ياج  هب  اهنآ  یلو  دـندروآ ؛ يور  نانآ  تمـس  هب  ناش ، هنامـصخ  ياه  شالت  اب  هلباقم  يارب  دـندش و  ناشیا  اب  ییورردور 

: يربط حیرصت  هب  دنتخادرپ و  عضاوم  میکحت  هب  دوخ  تاماکحتسا  رد  دنهد ، ناشن  ینامیشپ  هماندهع  ضقن 

(2) .دنتفگ » تشز  نانخس  ربمیپ  هراب  رد  »

دوشگ و نانآ  ییوگدب  هب  نابز  ذاعم ، نب  دعـس  سپ  .میرادن  ینامیپ  دهع و  دمحم  اب  ام  تسیک !؟ ادخ  ربمایپ  دنتفگ : هظیرق  ینب  - » 1
.یلصا نتم  ص 232 ، ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن تفگ .»...  وا  هب  هدابع  نب  دعس  دوب ، وخدنت  يدرم  وا  و  دندرک ، نینچ  زین  اهنآ 

ص 1083 ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 2
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: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  هعقاو  نیا  هداتقوبا ، زا  تیاور  هب  دیَسا  یبا  نب  دیسا  زا  وا  هاْربَس و  یبا  نبا  زا  لقن  هب  يدقاو 

زا اهنآ  تشارفارب و  ناشیا  راصح  ياپ  رد  ار  مچرپ  یلع  .دنتـسناد  یمتح  ار  رطخ  اـهنآ  میدیـسر ، هظیرق  ینب  ّلـحم  هب  اـم  هک  نیمه  »
نبا  (1) .میدرک » توکس  ام  دندومن و  ترضح  نآ  نارسمه  ربمایپ و  هب  نداد  مانشد  هب  عورش  دندرک و  ام  هب  يور  دوخ  ياهراصح 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  ارجام  نیا  زین  ریثک 

نانچمه هرصاحم   (2) ّنهنع .» هَّللا  یضر  هجاوزا ، و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسرل  ًائّیـس  ًالوق  مهنم  عمـس  دق  ّیلع  ناک  »
اب .دـندومن  یم  لثم  هب  هلباقم  ناناملـسم  دـیزرو و  ترداـبم  يزادـناریت  هب  دوخ  تاماکحتـسا  عضاوم و  زا  هظیرق  ینب  تفاـی و  همادا 

: هک دیبز  نب  هورف  زا  لقن  هب  يدقاو  ِدنس  نیا  هب  هّجوت 

ام .دـیدرگن  رهاظ  ناشیا  زا  سک  چـیه  دـندش و  ناـهنپ  دوخ  ياـهراصح  رد  هظیرق  ینب  .دوب  تکرح  رد  خـلم  نوچمه  اـم  ياـهریت  »
« .میتخادنا یم  ریت  یهاگ  هاگ  هک  دوب  نیا  .دوش  رده  هدوهیب  نامیاهریت  هک  دمآ  نامفیح 

هدنکارپ ياه  يزادـناریت  هرـصاحم و  نیا  زا  ناناملـسم  دـندوب و  رادروخرب  يریذـپان  بیـسآ  عضاوم  زا  نایدوهی  هک  دوش  یم  مولعم 
نب دّمحم  حیرـصت  هب  هک  دش  ثعاب  ییاهن  فیلکت  نییعت  يارب  ناناملـسم  يوس  زا  نایدوهی  هرـصاحم  همادا  .دـنتفرگ  یمن  يا  هجیتن 

: هملسم

تبحـص دنتفگ  دنداد و  هرکاذـم  داهنـشیپ  ربمایپ  هب  دـندیزرو و  يراددوخ  نآ  همادا  زا  هدرک ، اهر  ام  اب  ار  گنج  راچان  هظیرق  ینب  »
(3) .دنتفریذپ » ربمایپ  مینک و  یم 

ص 377 ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
ص 228 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

ص 378 ج 2 ، يدقاو ، - 3
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برع فیاوط  موسر  هب  انب  هظیرقونب  يوس  زا  تّیمکح  داهنشیپ  پ : / 2 - 2

جرزخ فیاوط  اـب  هک  ریـضنونب » ناـیدوهی   » فـالخرب دنتـشاد ؛ يا  هلیبـق  ناـمیپ  سوا »  » فیاوط اـب  هظیرق  ینب  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ربمایپ دوش و  باختنا  ّتیمکح  تروشم و  هب  سوا  زا  يدرف  هک  دندش  نآ  راتـساوخ  هظیرقونب  نایدوهی  يور  نیا  زا  .دندوب  نامیپمه 

.تفریذپ

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ًاحیرص  قاحسا  نبا 

اوناک فوع و  نب  ورمع  ینب  اخأ  رذنملادبع  نب  هباُبلابأ  انیلإ  ثعبأ  نأ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یلإ  اوثعب  مهنا  مث  »
«(1) مّلسو .- هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  هلسرأف  انرمأ  یف  هریشتسن  سوألا  ءافلح 

هتفرگ تروص  هظیرق  ینب  ناـیدوهی  دوخ  داهنـشیپ  هب  هک  نآ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوس  زا  ّتیمکح  تروشم و  نیا  لوـبق 
لح و يروط  ار  هظیرق  ینب  طّسوت  ناـمیپ  ضقن  زا  یـشان  نارحب  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  تسا  نآ  هناـشن  دوب ،

.ددرگن هنیدم  فیاوط  لادج  گنج و  هب  رجنم  هک  دنک  لصف 

رد ار  هنیدـم  زور  تسیب  دودـح  هک  یمدرم  اب  يدردـمه  زا  ینامیـشپ  ساسحا  اب  دـنک و  ّتیمکح  تروشم  نیا  رد  تسناوتن  هبابلابا 
رافغتـسا و هناشن  هب  ار  دوخ  دش و  یبن  دجـسم  مزاع  دندرمـش ، یمن  مرتحم  ار  ینامیپ  دقع و  چیه  دندوب و  هدرب  ورف  سرت  تشحو و 
زا زین  ناناملـسم  .دریگ (2)  رارق  وـفع  دروماـت  تسب  تفاـی ، ترهـش  هبوـت  نوتـس  هب  اهدـعب  هک  ینوتـس  هب  شیوـخ ، هابتـشا  زا  هبوـت 

.دنام هجیتن  یب  هبابلوبا  ّتیمکح  راک  دندنام و  ربخ  یب  وا  هرواشم  هرکاذم و  یگنوگچ 

زا هنیرید  ننس  ساسا  رب  هنیدم  سوا  فیاوط  هک  دش  ثعاب  هرصاحم  ندش  ینالوط 

سوا نامیپ  مه  هک  ار - فوع  نب  ورمع  ینب  روای  رذنملادبع ، نب  هبابلابا  هک  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپـس  - » 1
 ...« داتسرف ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپ  مینک ، تروشم  وا  اب  دوخ  راک  رد  ات  تسرفب  ام  يوس  هب  ار  دندوب -

.موس لصف  لّوا ، باتک  باتک ، نیمه  - 2
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فیاوط نامیپمه  ریضنونب -»  » نامیپ ضقن  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دیامرف  ذاّختا  ار  ریـضن  ینب  ّلح  هار  ات  دنهاوخب  ربمایپ 
دنهاوخ یم  هک  سک  ره  اب  دننیزگ و  تماقا  دنورب و  هنیدم - زج  دنهاوخ - یم  هک  اج  ره  هب  ات  دراذگ  دازآ  ار  نانآ  هنیدـم - جرزخ 

.دنرامش یمن  مرتحم  هنیدم  مدرم  هب  لباقتم  مارتحا  حلص و  تیاعر  رد  ار  یقاثیم  اهنآ  هک  ارچ  دننامن ؛ هنیدم  رد  یلو  دننک ؛ یگدنز 

نیا یّلح  هار  ذاّختا  اب  ات  دیامن  قیوشت  ار  سوا  فیاوط  دـنک و  لابقتـسا  داهنـشیپ  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یعیبط 
.دوش هتسکش  تسب  نب 

يدرف نیرخآ  بوتکم ، قاثیم  قبط  وا  .تساه  هظحل  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  یناگدنز  خیرات  رد  ّتیّمهااب  رایـسب  هتکن 
يارب هظیرق  ینب  ياضاقت  لوبق  نمـض  تشذـگ و  دوخ  یـصخش  ّقح  زا  وا  یلو  دـنک ؛ يرواد  تاعزانم  ّلح  رد  دـناوت  یم  هک  تسا 

.تفریذپ ددرگ ، باختنا  نانآ  نایم  زا  مکَح  هک  ار  سوا  فیاوط  داهنشیپ  هرکاذم ، ماجنا 

هدیزگرب هظیرق  ینب  ناتسود  نایم  زا  مکَح  رگا  هک  تسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دندوب و  کیدزن  هظیرق  ینب  هب  اه  یـسوا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهد  یم  ناشن  یمیمصت ، نینچ  ذاّختا  .دیاشگب  اهنآ  عفن  هب  ار  یهار  ناگمه ، مشخ  ربارب  رد  دیاش  دوش ،

نارجاهم هنیدم و  فیاوط  همه  لماش  هنیدم  نامیپ  اریز  دنک ؛ کمک  هلأسم  ّلح  هب  فیاوط  تبثم  ننـس  بوچراهچ  رد  تساوخ  یم 
.دهد اهنآ  عمق  علق و  لتق و  رب  ینامرف  ای  دنک و  هزرابم  دشخبب ، دنک ، حلص  تروشم  یب  تسناوت  یمن  وا  اذل  .تسا  هدوب  راصنا  و 

دّمحم دریگ و  ماجنا  تسیاب  یم  هچ  دندوب ، هدـمآ  درگ  هظیرق  ینب  ياهراصح  رانک  ناگمه  هک  هنیدـم  ساّسح  ياه  تعاس  نیا  رد 
: دیوگ یم  قاحسا  نبا  درک ؟ یم  دیاب  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نود انیلاوم  مهل  هَّللا ! لوسر  ای  اولاقف : سوـألا ، تبثاوتف  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  مکُح  یلع  اولزن  اوحبـصأ  اـملف  »
.سمألاب (1)» انناوخإ  یلاوم  یف  َتلعف  دق  جرزخلا و 

مه اهنآ  ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : دندمآ و  شیپ  نایـسوا  دنداهن ، ندرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مکح  هب  هک  هاگنآ  سپ  - » 1
ج هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن يدرک .»...  نینچ  جرزخ - ام - نارای  نانامیپ  مه  اب  هتشذگ  رد  و  نایجرزخ ، نامیپ  مه  هن  دنتسه ، ام  نامیپ 

یلصا نتم  ص 249 ، ، 3
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: تسا هدرک  تبث  نینچ  ار  اه  یسوا  تساوخرد  يدقاو ،

: دنتفگ دندمآ و  ربمایپ  کیدزن  اه  یسوا  ماگنه  نیا  رد 

هک عاقنیق  ینب  اب  هتـشذگ  رد  هک  دـیراد  رطاخ  هب  دـنرادن و  یطاـبترا  ناـیجرزخ  هب  دنتـسه و  اـم  ناـنامیپمه  اـهنیا  ادـخ ! لوسر  يا  »
یم شزوپ  دوخ  ینکـشدهع  زا  دننامیـشپ و  دوخ  هدرک  زا  نانامیپمه  نیا  نونکا  .دـیدرک  راتفر  هنوگچ  دـندوب  یبا » نبا   » ناـنامیپمه

نایسوا تساوخرد  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنلوقلا  قفّتم  یخیرات  عبانم  همه   (1) شخبب »! ام  هب  ار  اهنآ  .دنهاوخ 
: يدقاو هتفگ  هب  تبقاع  یلو  دندرک ؛ توکس 

رگا : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیزرو ، رارـصا  دوخ  تساوخرد  هب  دندرک و  ییوگ  هدایز  سوا  هلیبق  دارفا  هک  نیا  زا  سپ 
!« يرآ : » دنتفگ .دوب » دیهاوخ  دونشخ  منک ، راذگاو  امش  زا  يدرم  هب  ار  هراب  نیا  رد  مکح 

: مینک لّمأت  دیاب  اجنیا  رد 

ناونع هب  دوخ  تسناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  اب  .دندوب  هنیدم  قاثیم  دادرارق  فرط  ناملـسم و  ًامومع  سوا  فیاوط 
هب ار  دوخ  یـصخش  رایتخا  ارچ  دهد ، رظن  دوب ، هدش  هدراذـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هدـهع  هب  دادرارق  رد  هک  ییاهن » يرواد  »

؟ دومن ضیوفت  ناسک  رگید 

هللا یلـص  ربمایپ  رگا  هک  دوش  یم  صّخـشم  یبوخ  هب  ناملـسم ، هزات  ياه  یندـم  نایدوهی و  لاوحا  ّلک  یـسررب  اب  ریقح و  نامگ  هب 
هتخاس مهارف  هنیدم  هب  ار  نانآ  دّدجم  موجه  ناکما  هدز و  نماد  دعب  ياهزور  رد  اهنآ  نایغط  هب  دیـشخب ، یم  ار  نایدوهی  هلآ  هیلع و 

ار هظیرق  ینب  یّتـح  دـنتخاسن و  مهارف  هنیدـم  هب  ار  بازحا  موجه  طاـسب  ناـنآ  دیـشخبن و  ار  عاـقنیقونب »  » و ریـضنونب »  » وا رگم  .دوـب 
؟ دندرکن ناتسرپ  تب  نامیپمه 

.دنک رداص  ار  موجه  هلمح و  نامرف  دیوگب و  هن »  » هک نیا  دوب : یقاب  هار  کی  نیا  ربانب 

رما دیشک و  رانک  ار  دوخ  دوب ، ییاهن  مَکَح  ربمایپ و  هک  نآ  اب  .درکن  نینچ  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یلو 

.هملسَم نب  دّمحم  زا  لقن  هب  ص 385  ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
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.دوشب دنهاوخب  هچ  ره  اهنآ  ات  درک ؛ لوکوم  لیابق  فیاوط و  مامت  قفاوت  هب  ار  يا  هلیبق  ياه  نامیپ  ضقن 

اه يزوت  هنیک  همه  نآ  اب  ار  هنیدـم  داینبون  هعماج  یموق ، ّتیبصع  نهک  ياـه  هشیر  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فدـه 
.ددرگن هدننکش  اه  یّکم  ياه  يزوت  هنیک  ربارب  رد  رجاهم ) راصنا -  ) هنیدم فیاوط  تدحو  دزاسن و  لزلزتم 

یلـص ربمایپ  مکُح  يارجا  مَکَح و  باختنا  رد  هظیرق  ینب  نایدوهی  اه و  یـسوا  اه ، یجرزخ  ایآ  مینیبب  ات  مینک  یم  یـسررب  ار  دانـسا 
رظتنم اذـل  .دـننک  لمع  دوخ  ننُـس  قبط  ات  دـندوب  راتخم  اهنآ  دـندرک ؟ ذاّختا  ار  یـشور  هار و  هچ  لیابق ، ننـس  قباطم  هلآ  هیلع و  هللا 

.دندنام هظیرق  ینب  ياه  هعلق  نورد  تالّوحت 

دوخ موق  ات  دندرک  شالت  هظیرق - ینب  نایدوهی  زا  اهنآ  يومع  دیبُع -» نب  دسا   » و هّیعس »  » نارسپ دیـسُأ ،» «، » هبلعث ، » راصح لخاد  رد 
اهنآ خساپ  یلو  دننک ؛ میلست  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  دوخ  هتـشادرب ، تجاجل  زا  تسد  ات  دننک  دعاقتم  ار  هظیرق  ینب 

: دنتفگ دوب و  یفنم 

«. میوش یمن  ادج  تاروت  زا  ام  »

يدازآ دنتفرگ و  ناما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ناشنادنزرف  نز و  اب  دندمآ و  نییاپ  هعلق  زا  دوخ  دادـن ، هجیتن  اهنآ  شالت  یتقو 
: تفگ درک و  باطخ  ار  نایدوهی  هظیرق ، ینب  نایدوهی  زا  يَدْعُس  نب  ورمع  مان  هب  رگید  يدرف  .دندروآ (1)  تسد  هب  ار  دوخ 

هیلع ار  وا  هکلب  دیهدن ؛ يرای  وا  هیلع  ار  شنانمـشد  زا  کیچیه  هک  دـیدوب  هتـسبن  نامیپ  هدروخن و  دـنگوس  دّـمحم  يارب  رگم  امـش  »
هب ندش  دراو  زا  نونکا  رگا  .مدرکن  تکرش  امـش  هلیح  رکَم و  رد  متـشادن و  تلاخد  امـش  راک  نیا  رد  هک  نم  دیهد ؟ يرای  نمـشد 

: دنتفگ .دینامب » رادیاپ  هیزج )  ) تایلام تخادرپ  اب  ناتدوخ  ندوب  يدوهی  رد  لقاال  دینک ، یم  يراددوخ  وا  نییآ 

ص 380 ج 2 ، يدقاو ، - 1
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.میریگب ندرگ  هب  جارخ  هیزج و  هک  دش  میهاوخن  برع  میلست  نینچ  زگره  ام  »

هللا یلص  ربمایپ  دمآ و  نوریب  راصح  زا  شنادنزرف  هارمه  نانخس ، نیا  زا  سپ  يَدْعُس » نب  ورمع   » (1) .تسا » نیا  زا  رتهب  ندش  هتشک 
: ربمایپ هتفگ  هب  اریز  دراذگ ؛ دازآ  داد و  ناما  ار  وا  هلآ  هیلع و 

«. هئافوب هَّللا  هاّجن  ٌلجر  کلذ  »

هللا یلـص  ربمایپ  ًالّوا  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  یخیرات  دنـس  ود  نیا  .داد (2)  شتاجن  لاعتم  دنوادخ  دهع ، هب  يافو  هطـساو  هب  وا 
، لیابق تادّهعت  مامت  ضقن  رد  هظیرق  ینب  تجاجل  هراب  رد  ًایناث  .دوب  نایدوهی  تنایخ  ریـصقت و  زا  تشذگ  وفع و  هدامآ  هلآ ، هیلع و 

.دنامب توافت  یب  تسناوت  یمن 

نارگید دعـس و  نب  ورمع  اـب  هک  دـندوب  هدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ياـه  تاـفتلا  هظیرق ، ینب  یّتح  برع و  فیاوط  همه 
؟ دنرادرب دوخ  ینمشد  زا  تسد  دندشن ، رضاح  ارچ  یلو  درک ؛ راتفر  هنوگچ 

همه هلمح  قدـنخ و  تخـس  ياـهزور  رد  یلو  دـندوب ، لـیامتم  زیمآ  تملاـسم  ّلـح  هار  کـی  ذاـّختا  هب  لد  رد  هچ  رگا  زین  نایـسوا 
.دوب لیخد  زین  سوا »  » هفیاط ّتیبصع  هّکم ، فیاوط 

.دندوب هتشگن  زاب  دوخ  ياه  هناخ  هب  مه  زونه  هدمآ و  هنیدم  یقرش  بونج  هب  هنیدم  یلامش  قطانم  زا  یّللعت  لّمأت و  جیه  یب  نانآ 

سوا تّیمکَح  پ : / 2 - 3

ّمها زا  یتـهج  هب  ور  نیا  زا  .دـندوب  هدـیزگ  لزنم  رفظوـنب »  » لزاـنم بنج  رد  دـندوب و  سوا »  » زا مَشُج » نب  لهـشألادبع  وـنب   » هفیاـط
.دندوب هدیزگ  لزنم  زین  هظیرقونب  ترواجم  رد  دندمآ و  یم  رامش  هب  هظیرقونب »  » یمیدق نانامیپ  مه  زا  يرابتعا  هب  لّوا و  فیاوط 

ص 381 ج 2 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
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: دیوگ یم  يدقاو 

: دومرف دشاب ، نایدوهی  نارجاهم و  راصنا ، سوا ، لیابق  همه  لوبق  دروم  هک  مَکَح  کی  باختنا  يارب  نایسوا  رارصا  زا  سپ  ربمایپ 

؛ دوب جرزخ - سوا و  زا  ناگمه - دـییأت  دروم  اهنت  هن  باختنا  نیا   (1) .متـشاذگاو » ذاعم  نب  دعـس  هب  ار  دروم  نیا  رد  ندرک  مکح  »
يارب ار  نایدوهی  هناّرصُم  تساوخ   (2) ذاعم .» نب  دعس  مکح  یلع  هظیرق  لها  لزن  : » هک يراخب  يردخ ، دیعسوبا  هتفگ  ساسا  رب  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دش  یم  هداد  لامتحا  نیرتکچوک  دعـس  باختنا  رد  رگا  نیا  ربانب  .دنک  یم  دییأت  یـصخش  نینچ  باختنا 
رد دراد ، نایدوهی  هب  تبـسن  يدـنت  توادـع  هنیک و  نایـسوا ، رابت  زا  وا  ای  دـنک و  لامعا  وا  قیرط  زا  ار  دوخ  تاـّین  دـهاوخ  یم  هلآ 

یخیرات نوتم  مامت  هک  یلاح  رد  تفرگ ؛ یمن  رارق  ناگمه  دـییأت  دروم  لقاال  ای  تفرگ ؛ یم  رارق  ضارتعا  دروم  باختنا  ناوا  نامه 
.دراد ءارآ - ّتیرثکا  ًافرِص  هن  و  ءارآ - قافّتا  نیا  رب  يراکشآ  تلالد  ناسیون ، هریس  كرادم  دانسا و  و 

یم رس  هب  یبن  دجـسم  طسو  رد  يا  همیخ  رد  دوب ، هدش  یمخز  قدنخ  هعقاو  رد  نوچ  لهـشالادبع - ونب  هلیبق  گرزب  ذاعم - نب  دعس 
زا رود  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دور  هظیرق  ینب  يوس  هب  ناناملـسم  اـب  هک  تشادـن  ار  نآ  ناوت  داـیز  يزیرنوـخ  رثا  رب  درب و 
هک نآ  یب  ور  نیا  زا  .تسا  هار  تعاس  هس  زا  شیب  دجسم  ات  نآ  هلصاف  هک  درب  یم  رـس  هب  هظیرق  ینب  لزانم  فارطا  رد  یبن  دجـسم 
هب نایسوا  هک  داد  روتسد  دیزگرب و  مکَح  ناونع  هب  شدوخ  بایغ  رد  ار  وا  دشاب ، دعـس  اب  ربمایپ  ِتروشم  لاجم  ای  تاقالم ، تصرف 

ربمایپ زا  نایدوهی  نآ ، ساسا  رب  هک  دهد  یم  هئارا  ار  يدانـسا  يربط  ریرج  نب  دّمحم  یلو  دنروایب ؛ یبکرم  رب  ار  وا  دنورب و  دجـسم 
: دنتفگ دهد و  رارق  مکَح  ار  ذاعم  نب  دعس  هک  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تفریذپ (3) ار  نیا  زین  ربمیپ  .میوش » یم  میلست  ذاعم  نب  دعس  مکُح  هب  »

.یسراف همجرت  ص 286 ، ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
ثیدح 5 باب 30 ، ، 64 يزاغم ، باتک  حیحص ،» - » 2

ص 1084 ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 3
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: دنک یم  لقن  هشیاع  زا  لقن  هب  هک  هدرک  دانتسا  لبنح » نب  دمحا   » هب زین  ریثک  نبا 

دییأت دروم  مه  مکَح ، ناونع  هب  دعـس  لاـح  ره  هب  .دومرف (1)  تقفاوم  نآ  اب  ربمایپ  دـندرک و  داهنـشیپ  هظیرق  ینب  ار  دعـس  ّتیمکَح 
.اه یجرزخ  نایسوا و  مه  دوب و  نایدوهی 

كردـم چـیه  .دـیروایب  دجـسم  زا  ار  ذاعم  نب  دعـس  دـیورب  هک  دومرف  ار  نایـسوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باـختنا ، نیا  زا  سپ 
يوس زا  .تسا  هدوب  هاگآ  ییأر  باختنا و  نینچ  زا  وا ، نیلاب  رب  نایسوا  روضح  زا  لبق  ات  دعـس  دهد : ناشن  هک  درادن  دوجو  یخیرات 

هار کی  ندرکادیپ  هراب  رد  ار  ناشتساوخ  دنناوتب  دیاش  هک  دومرف  ذاعم  نب  دعـس  ندروآ  ِرومأم  تهج  نادب  ار  نایـسوا  ربمایپ ، رگید 
.دنهدن شرارق  لمع  تّدش  ریثأت  تحت  دنریگن و  ار  شفارطا  هحلاصم ، نافلاخم  لقاال  ای  دننالوبقب و  وا  هب  زیمآ  تملاسم  ّلح 

یم یباختنا  نینچ  زا  اهنآ  ندوب  لاحـشوخ  نایدوهی و  اـب  نایـسوا  يدـنمقالع  صوصخ  رد  وا  .میدرگ  یم  زاـب  يدـقاو  يزاـغم »  » هب
: دسیون

راوس ار  وا  دنتفر و  دعس  یپ  دندمآ و  نوریب  نایسوا  دومرف ، ضیوفت  ذاعم  نب  دعس  هب  ار  هظیرق  ینب  هراب  رد  ندرک  مکُح  ربمایپ  نوچ 
فیل زا  مه  نآ  ماگل  دـندوب و  هدرک  نهپ  يا  هفیطق  مه  نـالاپ  يور  هتخادـنا و  اـمرخ  فیل  زا  ینـالاپ  نآ  يور  هک  دـندرک  يرخ  رب 

.دوب امرخ 

: دنتفگ یم  هداتفا ، هار  وا  درگ  رب  نایسوا 

وت نک ! یکین  سپ  .ینک  یکین  اهنآ  هب  تبـسن  هک  دومرف  راذـگاو  وت  هب  ار  تناتـسود  نیا  هراب  رد  ندرک  مکُح  ربماـیپ  ورمعوبا ! يا  »
»؟ درک راتفر  هنوگچ  دوخ  نانامیپمه  هب  تبسن  ّیبا » نبا   » هک يدید 

: تفگ یم  هفیلخ  نب  كاّحض 

دـندیزگرب و نارگید  رب  ار  وت  دـندرک و  عافد  وت  زا  اه  يراتفرگ  همه  رد  اهنآ  شاب ! دوخ  ياـه  ناـمیپمه  نیا  بظاوم  ورمعاـبا ! يا  »
« .دنریگ رارق  وت  هانپ  رد  هک  دنراودیما 

ص 237 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
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: تفگ مه  شقو  نب  همالس  نب  هملس 

ثاعب و گنج  رد  ناشیا  .دـننامب  یقاب  اهنآ  دراد  یم  تسود  ربمایپ  یهگناو ، .نک  یکین  دوخ  ناتـسود  نانامیپمه و  اب  ورمعابا ! يا  »
یخیرات دنس  نیا  رد   (1) .يوشن » رتدـب  ّیبا » نبا   » زا هک  نک  یعـس  لاح  ره  هب  دـنا و  هداد  يرای  ار  وت  اه  يریگرد  رگید  قئادـح و 

نخس هنوگ  ود  نایسوا  تسا ، هدش  لقن  هملسم  نب  دّمحم  زا  وا  نیصُحلا و  نب  دواد  زا  لقن  هب  هَّللادبع » نب  هجراخ   » قیرط زا  هک  مهم 
هّجوتم ار  وا  هک  نآ  رگید  دـننک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمومع  هاگرظن  هّجوتم  ار  ذاـعم  نب  دعـس  اـت  دنتـساوخ  یکی  .دـندنار 

.دنیامن هظیرق  ینب  نایدوهی  اب  سوا  يا  هلیبق  یتسود  هنیرید 

دّمحم رظن  تعباتم  تسب ، نب  نیا  ّلح  رد  دوب و  حرطم  نایـسوا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هاگدـید  اـهنت  رگا  رگید  يوس  زا 
نارود ياه  هعقاو  زا  دـندرک و  يا  هلیبق  قیمع  ياه  هشیر  هّجوتم  ار  ذاعم » نب  دعـس   » ارچ دنتـسناد ، یم  یفاک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دندومن دای  نطاوم ) قئادح و  ثاعب و   ) یلهاج

يا و هلیبق  یعوضوم  لب  تسا ، مالـسا  دـیاقع  اب  طبترم  عوضوم  کی  اهنت  هن  هظیرق ، ینب  تناـیخ  هلأـسم  هک  دـهد  یم  ناـشن  رما  نیا 
.تسا هدوب  برع  فیاوط  یعامتجا  موسر  بادآ و  زا  ّرثأتم 

؟ دهد یم  هئارا  ار  یخیرات  دانسا  هچ  ساّسح  ِيداو  نیا  رد  قاحسا  نبا  میرگنب  نونکا 

؟ نآ ریاغم  ای  تسا و  يدقاو  دنس  دّیؤم  وا  مالک  ایآ 

: هک تسا  هدرک  تبث  يدقاو  دننام  ار  ترضح  نآ  هاگرظن  ربمایپ و  هتفگ  هب  نایسوا  مهم  دانتسا  دوخ  باتک  رد  قاحسا  نبا 

(2) مهیف .» نسُحتل  کلذ  كّالو  اّمنإ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  نإف  کیلاوم ، یف  ْنِسْحأ  ورمعابأ  ای  نولوقی : مه  «و 

ص 36 ج 2 ، یسراف ، همجرت  ص 511 و  ج 2 ، یلصا ، نتم  يزاغم ،» - » 1
ص 150 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2
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: هک دنا  هدروآ  يریون (2)  يربط (1) و  ریرج  نب  دّمحم  ًاقیقد  ار  زارف  نیمه 

، هدومرف راذگاو  وت  هب  ار  راک  نیا  هک  مه  ادخ  ربمایپ  انامه  نک و  یکین  تدوخ  قباس  نانامیپمه  ناتـسود و  هب  تبـسن  ورمعوبا ! يا  »
!« ینک یکین  هک  تسا  هدوب  نیمه  يارب 

: داد هئارا  ار  لیذ  جیاتن  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب 

.درک راذگاو  ذاعم  نب  دعس  هب  ار  ّتیمکح  نایسوا ، دییأت  هظیرق و  ینب  تساوخرد  هب  انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 1

.دندیزرو تردابم  لمع  نیا  هب  هنیرید ، ّتنس  کی  زا  ّتیعبت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  صخش  اه و  یجرزخ  نایسوا و  - 2

دندرک قیوشت  ار  وا  هدناسر ، ذاعم  نب  دعس  عالّطا  هب  ار  ربمایپ  یمومع  رظن  دندوب ، راصنا  صّخشتم  ناناملسم  زا  دوخ  هک  نایسوا  - 3
.دوشن هظیرق  ینب  نایدوهی  ییاهر  بجوم  هک  دهد  ماجنا  يوحن  هب  ار  ّتیمکَح  ات 

هنیرید رگید  زوت و  هنیک  نانمـشد  اـب  دروـخرب  رد  ربماـیپ  قـلُخ  یکی  تسا : هدـش  ناوـنع  هاگدـید  ود  هب  دنتـسم  یتـّیمکح  نینچ  - 4
.يا هفیاط  تاعزانم  رد  برع  موسر  ننُس و  روغث  دودح و  لیابق و  نیب  يوق  تاطابترا 

: دنک یم  رداص  ار  یمکُح  هچ  ذاعم  نب  دعس  هک  دندوب  نآ  راظتنا  رد  ناگمه  هناگراهچ ، جیاتن  نیا  ربانب 

ظاحل هب  هچ  یخیرات و  هتـسجرب  ّتیـصخش  کی  ناونع  هب  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  یگدنز  یخیرات  ياه  یـسررب  زا  سپ  ام 
دروم کـی  ناونع  هب  ثحب  دروم  عوضوم  ّلـح  هب  رداـق  ترـضح ، نآ  هک  میوش  بلطم  نیا  ياریذـپ  میناوـت  یمن  تّوـبن ، تلاـسر و 

هب مه  لقع و  تیارد و  ظاحل  هب  مه  ّتیمکح ، هب  رداق  وا  زگره ! .تسا  هدیبلط  کمک  هب  ار  ذاعم  نب  دعـس  ّتیمکَح  هدوبن و  ِهبالتبُم 
؛ دوب ترجه  لّوا  لاس  رد  بوتکم  قاثیم  تهج  هب  مه  تلاسر و  تّوبن و  مکُح 

.یسراف همجرت  ص 1087 ، ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
.یسراف همجرت  ص 172 ، ج 2 ، برالا ،» هیاهن  - » 2

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 912 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_314_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_314_2
http://www.ghaemiyeh.com


315 ص :

مه رجاهم  راصنا و  .دنتـسناد  یم  يوعد  فرط  ار  وا  دـنتفر و  یمن  وا  ّتیمکح  راب  ریز  نایدوهی ، نوچ  دـیاش  درکن ؟ نینچ  ارچ  یلو 
دیدش ياه  يزوت  هنیک  رطخ  زا  هنیدم  تاجن  رد  ار  ربمایپ  تشذگ  وفع و  دنتسناوت  یمن  دندوب ، هنیدم  ندرک  هچراپکی  راتـساوخ  هک 

فیاوط رد  نآ  یعامتجا  دّدعتم  ماظن  يا و  هلیبق  يوخ  قلُخ و  مه  دیاش  .دـنوش  اریذـپ  شیرق ، ربیخ و  رد  اهنآ  نانامیپمه  نایدوهی و 
.دومن ذاّختا  یمیمصت  ناوتب  ناگمه  قفاوت  نودب  هک  دوب  نآ  زا  عنام  هنیدم ، فارطا 

ات درک ؛ ّتیعبت  برع  ياـه  هلیبـق  ننـس  نیا  زا  دوـخ  زین  ربماـیپ  تسا و  ذاـعم  نب  دعـس  ّتیمکَح  یناـگمه  لوـبق  دوـب ، هچ  ره  هجیتـن 
.ددرگن لزلزتم  هنیدم  يونعم  یگتسبمه  میکحت  تهج  رد  فیاوط  ياپون  ِتدحو  ياهداهن 

مشچ وا  ناهد  هب  همه  دوب و  وا  تسد  رد  لمع  راکتبا  دندیـسر ، هظیرق  ینب  ياهراصح  یکیدزن  هب  ناهارمه ، اب  ذاعم  نب  دعـس  یتقو 
.دندوب هتخود 

.مینز قرو  ار  یخیرات  دانسا  دیراذگب 

: مینک یم  ییاسانش  نآ  لوح  ار  یخیرات  عبانم  رگید  میهد و  یم  رارق  لصا  ار  يدقاو  يزاغم  نتم  یسررب ، نیا  رد 

ربماـیپ دیـسر ، هار  زا  دعـس  هک  نیمه  .دـندوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  درگ  مدرم  هک  دـمآ  ربماـیپ  روـضح  هب  یلاـح  رد  ذاـعم  نب  دـعس 
« .دیراذگب مارتحا  دوخ  رالاس  رب  دیزیخرب و  : » دندومرف

ّتیحت دورد و  ار  دعـس  اـم  نادرم  زا  کـی  ره  میداتـسیا و  فص  ود  رد  میتساـخ و  اـپب  : » دـنتفگ لهـشألادبع  ینب  نادرم  زا  یهورگ 
« .دیسر ربمایپ  دزن  هک  نآ  ات  دنتفگ ؛

: دنتفگ دعس  هب  دندوب ، ادخ  لوسر  روضح  رد  هک  سوا  هلیبق  دارفا 

!« نک یبوخ  ناشیا  هب  تبسن  .تسا  هدومرف  راذگاو  وت  هب  ار  مکُح  ربمایپ  ورمعوبا ! »

: تفگ ذاعم  نب  دعس 

»؟ دیتسه یضار  هظیرق  ینب  هراب  رد  نم  نامرف  هب  امش  ایآ  »

« .میا هدرک  باختنا  ار  وت  دوخ ، میا و  هتشاد  مالعا  ار  دوخ  تیاضر  بایغ ، رد  يرآ ! : » دنتفگ
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»؟ دیریذپ یم  ناتدوخ  دروم  رد  ارم  مکُح  ایآ  مهد ؛ یم  مسق  یهلا  قاثیم  دهع و  هب  ار  امش  : » تفگ ذاعم  نب  دعس 

: تفگ تفر و  يرگید  هشوگ  هب  ادخ  لوسر  تمرح  ظفح  روظنم  هب  دعس ، ماگنه  نیا  رد  يرآ »! : » دنتفگ ناگمه 

»؟ دنتسه نم  مکح  رد  لخاد  مه  دنا  هتسشن  فرط  نیا  هک  یناسک  ایآ  »

نینچ تسا ، هداد  ار  دوخ  نابطاخم  ذاـعم  نب  دعـس  هک  یمَـسَق  یبرع ، نتم  رد   (1) يرآ »! : » دـنتفگ دـندوب  اجنآ  هک  يدارفا  ربمایپ و 
: تسا

: اولاق تمکح »؟ ام  مکیف  مکحلا  ّنأ  هقاثیم  هَّللادهع و  مکیلع  : » لاق مث 

!« معن »

ناناملسم يارب  ار  نایدوهی  ندشدوبان  ندنام و  هک  دعس  تسا و  قافّتا  دروم  يدیدرت  چیه  یب  یخیرات ، عبانم  رد  ّتیمکح  نیا  لوبق 
: تشاد مالعا  نینچ  ار  ییاهن  مکح  یقوقح ، لحارم  مامت  ّیط  اب  تسناد ، یم  گرم  یگدنز و  هلأسم 

دروم یمکح  نینچ  رودـص   (2) لاومألا » مسُْقت  و  هّیّرُّذـلا ، ُءاـسنلا و  یَبُْست  و  یـسوملا ، هیلع  ْتَرَج  نم  لـتقی  نأ  مهیف  مکحأ  ّینإـف  »
تفریذـپن و تروص  نآ  صوـصخ  رد  یتمواـقم  اـی  ضارتـعا  ییاـضق ، لـحارم  ّیط  تفرگ و  رارق  ناـیدوهی  یّتـح  ناـگمه و  لوـبق 
ار نآ  دنداد و  نت  هناعاجش  درک ، یعطق  ار  نآ  ذاعم  نب  دعس  ّتیمکح  دندش و  التبم  نادب  دوخ  تنایخ  اب  هک  یتشونرس  هب  نایدوهی 

.تسا هدش  هتشون  لیئارسا  ینب  موق  رب  هک  دندومن  یّقلت  یهلا  مکح  بطخا » نب  ّیَیُح   » هتفگ هب 

ص 512 ج 2 ، یبرع ، نتم  ص 387 . ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
لاوما دـنیآ و  رد  تراسا  هب  ناشناکدوک  نانز و  دـنوش ، هتـشک  ناـنآ  نادرم  هک  منک  یم  مکح  نینچ  ناـشیا  دروم  رد  نم  سپ  - » 2

ص 251 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  قاحسا ، نبا  نینچمه  .یلصا  نتم  ص 512 ، ج 2 ، يزاغم ،» : » کن دوش .» میسقت  اهنآ 
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ّتیمکَح هب  دنریگ ، یمن  مارآ  دننکن ، دوبان  ار  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ات  نایدوهی  دنتـشاد : هدیقع  هک  یندـم  فیاوط 
هک دنتفای  رطاخ  نانیمطا  روبزم  فیاوط  .دنروآ  یم  رد  ارجا  هب  لماک  تیاضر  اب  ار  نآ  نایدوهی ، هک  دنتـشاد  نیقی  دنداد و  نت  دعس 

.دننارذگب غیت  مد  زا  ار  ناناملسم  هک  دننک  یمن  کیرحت  ار  برع  لیابق  نایدوهی  سپ ، نیا  زا  هظیرق ، ینب  طاسب  ندیچرب  اب 

تنایخ رت و  تخـس  رت و  نشخ  یمدرم  صوصخ  رد  تسیاـب  یم  ار  نآ  یلو  دیـسر ؛ یم  رظن  هب  تخـس  نشخ و  رایـسب  دعـس  مکح 
ننس رد  .مالـسا  نییآ  نتم  رد  هن  داد ؛ رارق  تواضق  ییاسانـش و  دروم  نامز ، نآ  لیابق  تفاب  قیاطم  ار  نآ  دیاب  دروآ و  رظن  رد  هشیپ 

هن .دنتشاد  یمرب  نایم  زا  ار  ناناملسم  دنتفای ، یم  تسد  هنیدم  رب  هظیرق  ینب  تنایخ  هجیتن  رد  برع  هاپـس  رگا  لیابق ، بادآ  هنیرید  و 
ناناملـسم يارب  دنتـساوخ  یم  هک  یتشونرـس  هب  دوخ  یلو  دـندرک ؛ یم  هعطق  هعطق  ار  ناـشیاضعا  هک  دنتـشُک  یم  ار  اـهنآ  همه  اـهنت 

تبث مکح  نیا  يارجا  رد  نارجاهم  هنیدم و  لیابق  سوا و  فیاوط  زا  ار  یـضارتعا  چـیه  یخیرات  نوتم  .دنتـشگ  راچد  دـننک ، مهارف 
: دومرف دش ، یم  رضاح  ندش  هتشک  يارب  هک  یلاح  رد  بطخا » نبا  ّیَیُح   » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اهنت  .تسا  هدرکن 

.منک تمالم  ار  دوخ  هک  مرادن  يریصقت  امش  اب  ینمشد  نیا  رد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  »

!« يدش هراچیب  تدوخ  يزاس ، راوخ  ار  ادخ  یتساوخ  وت 

(1) لذخی .» هَّللا  لذخی  نم  هنکل  کتوادع و  یلع  یسفن  تمل  ام  هَّللاو  امأ  لاقف 

بازحا هعقاو  یخیرات  راثآ  ت :

هراشا

عضاوم قیقد  ییاسانش  ّتیّمها  هب  هّجوت  اب  یلو  میتشاد ؛ یتاراشا  قدنخ  هقطنم  یخیرات  يایفارغج  هب  بازحا ، هعقاو  خیرات  نایب  نمض 
: میهد یم  رارق  رظن  ّدم  کیکفت  هب  ار  نآ  یخیرات ، قیاقح  هب  یبایتسد  يارب  ییایفارغج ،

میـسرت رد  ناقّقحم ، رثکا  هک  تسا  ییاهاطخ  هب  ندرب  یپ  هریـس و  یخیرات و  نوتم  دقن  ناکما  یـشهوژپ ، نینچ  تبثم  جیاتن  زا  یکی 
نودب .دنا  هدش  بکترم  قدنخ  ییایفارغج  هشقن 

1955 م رکفلاراد ، توریب ، ص 129 ، نورشعلا ، يداحلا و  ءزجلا  نایبلا ،» عمجم  ، » یسربط - 1
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هار قیرط ، نیا  زا  تسا و  يزورما  هنیدـم  یلاوح  رهـش و  رد  عضاوم  نآ  یلعف  ّتیعقوـم  هب  ندرب  یپ  مزلتـسم  یتخانـش ، نینچ  دـیدرت 
.دنک یم  زاب  ینامز  رصع و  ره  ناگدنهوژپ  يارب  ار  ییایفارغج  یخیرات - قیبطت 

قدنخ ریسم  ت : / 1

هتشاد يدانتسا  یخیرات  تادنتسم  هب  هک  نآ  یب  اذل  تسا ؛ هدوب  برع  نامجاهم  موجه  ربارب  رد  یعنام  داجیا  روظنم  هب  قدنخ  ندنک 
هار چیه  قیقع ، يداو  ریسم  زا  زج  هّکم  نامجاهم  اریز  دشاب ؛ هدش  رفح  هنیدم  لامش  رد  قدنخ  هک  میریذپب  میناوت  یمن  اًلقع  میـشاب ،

، هنیدم هب  نمشد  ِندیسر  زا  لبق  قدنخ  ندنک  ِداهنـشیپ  شریذپ  ور  نیا  زا  .دنتـشادن  ور  شیپ  هنیدم ، هب  موجه  يارب  يرگید  دعاسم 
.دنا هتشاد  یحیحص  تخانش  ناتسرپ  تب  كّرحت  یلامتحا  ینیب  شیپ  رد  ناناملسم  هک  دهد  یم  ناشن 

زا لکـشم و  رایـسب  یخیرات  رظن  زا  نآ  هب  خساپ  هک  تسا  یماهبا  تسا ، هدوب  ییایفارغج  تهج  مادـک  رد  قدـنخ  ندـنک  هک  نیا  اما 
نب رکبوبا  زا  لقن  هب  يدـقاو  .تسا  رّکفت  لّمأت و  اب  مأوت  عیـسو و  ياه  شهوژپ  دـنمزاین  هنیدـم ، ینونک  ياه  ّتیعقوم  اـب  قیبطت  رظن 

: دنک یم  لقن  مهج  نب  هَّللادبع  نب  رکبوبا  زا  تیاور  هب  هْربَس  یبا 

هیحان زا  ار  قدنخ  رفح  دنهد و  رارق  رس  تشپ  ار  علـس  هوک  تسرپ ، تب  نامجاهم  موجه  اب  هلباقم  رد  هک  دوب  هداد  رظن  مالـسا  ربمایپ 
: هک یخیرات  دنس  نیا  اب  دنهد ،» رارق  رس  تشپ  ار  علس  هوک   » هلمج  (1) .دنشخب » نایاپ  جتار  سپس  بابذ و  هب  دننک و  عورش  داذم 

نیا اب  رکّذلا  قوف  دنس  رد  يدقاو  نایب  یلو  دراد ؛ تقباطم   (2) .دنداد » رارق  علس  هوک  هنماد  رد  ار  ناناملسم  رارقتسا  لحم  ربمایپ ...  »
ربمایپ هک  یخیرات  كرادم 

.یسراف همجرت  ص 333 ، ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
.نامه - 2

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 916 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_2
http://www.ghaemiyeh.com


319 ص :

ینب هوک  نایم  یبرخ  هّلحم  ات  بابذ  زا  راصنا  بابذ و  ات  جـتار  زا  نارجاـهم   ) دومرف راذـگاو  یهورگ  هب  ار  قدـنخ  زا  شخب  ره  رفح 
.دراد ییاه  تریاغم  رهاظ  هب  دندرک ) رفح  ار  دیبع 

: هک تسا  هدرک  تبث  ار  یکردم  ینزم ، فوع  نب  ورمع  زا  یناربط  قیرط  زا  يربط  ریرج  نب  دّمحم 

اب شیاه  یناشن  ماـن و  ظاـحل  هب  دنـس  نیا   (1) .دیـشک » طخ  داذـم  ات  هثراـحونب »  » هّلحم رد  نیخیـش  هشیب  زا  ار  قدـنخ  ریـسم  ربمیپ  »
.دیبع ینب  هوک  زا  رگید  دنس  رد  هدش و  زاغآ  داذم  زا  قدنخ  رفح  يدنس  رد  .تسین  قباطم  يدقاو  تادنتسم 

.نیخیش هشیب  رگید ، كردم  رد  دوش و  یم  مالعا  قدنخ  نایاپ  لحم  جتار  ییاج  رد 

علـس هوک  هک  نیا  رد  قافّتا  قدنخ و  ینایاپ  زاغآ و  هطقن  رد  فالتخا  .دوش  یم  هدـهاشم  ءارآ  رد  قافّتا  ود  فالتخا و  ود  نیا  ربانب 
.تسا هتشذگ  یم  بابذ  هوک  یلامش  تمسق  زا  تسا و  هتشاد  رارق  قدنخ  ریسم  یبونج  تمس  رد 

دوخ ياه  هناخ  ترواجم  ات  جتار  هقطنم  زا  لهـشألادبع » ونب   » هک تسا  یقدـنخ  یکی  .دـنک  یم  رکذ  يدـقاو  مه  ار  رگید  ریـسم  ود 
ترداـبم نآ  رفح  هب  بونجلا » یبا  نبا   » هناـخ يزورما  ّلـحم  اـت  یبرخ  هّلحم  زا  راـنیدونب »  » هفیاـط هک  یلاـناک  يرگید  دـنا و  هدـنک 

رفح روتسد  ربمایپ  دیوگ : یم  تسا و  هداد  ناشن  رگید  ياه  مان  اب  ار  قدنخ  ریسم  روهـشم ، سانـش  هنیدم  يرطم  .تسا (2)  هدیزرو 
: تسا هداد  نینچ  ار  قدنخ 

نیریغـصلا نیلبجلا  یلإ  ّمث  حـتفلا ، دجـسم  یلإ  ّمث  دـیعلا  یّلـصم  یبرغ  یلإ  هرحلا ، عم  يداولا  یبرغ  ناحطب ، يداو  یلعأ  نم  ـالوط  »
: هک تسا  نئمطم  قدنخ  ریسم  زا  یّلک  نایب  کی  رد  يدوهمس   (3) يداولا .» یبرغ  یف  نیذلا 

ص 1069 ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
ص 337 ج 2 ، يزاغم ،» - » 2

رد حـتف و  دجـسم  يوس  هب  سپـس  دـیع و  يالـصم  برغ  ات  دراد ، رارق  تشد  هّرح  يداو و  برغ  رد  هک  ناحطب  يداو  يالاب  زا  - » 3
ص 1204 ءزج 4 ، افولاءافو ،» ، » يدوهمس دوب .» هتفای  دادتما  دنا ، هدش  عقاو  يداو  برغ  رد  هک  کچوک  هوک  ود  ات  همادا 
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همیمض مه  هب  ار  اه  یناشن  مان و  نیا  نونکا   (1) هیبرغلا .» هرحلا  فرط  یلإ  هیقرشلا  هّرحلا  فرط  نم  هنیدملا  یماش  ناک  قدنخلا  نا  »
.میبایب ار  رما  تقیقح  ات  مینک  یم 

تفاب رد  یلو  دـنراد ، تریاغم  رگیدـکی  اب  اه  هّلحم  يراذـگمان  رد  هچ  رگا  قدـنخ ، ریـسم  ندناسانـش  رد  ءارآ  همه  ریقح  هدـیقع  هب 
تاضقانت فلتخم و  ياه  مان  ظاحل  هب  ناگدـنهوژپ  زا  یخرب  رگا  .دوش  یمن  هدـید  یفالتخا  هنوگچیه  روکذـم ، قطاـنم  ییاـیفارغج 

هدرکن یط  یسانش  هنیدم  ياه  شهوژپ  رد  ار  یحیحص  هار  درادن ، دوجو  قدنخ  ریسم  تخانـش  ناکما  هک  دنا  هدرک  نامگ  دوجوم ،
ار اه  یناشن  مان و  نآ  فلتخم ، ياه  هّلحم  عضاوم و  ياه  مان  یخیرات  رّوطت  هنیدـم و  يایفارغج  اب  ییانـشآ  مدـع  ّتلع  هب  اـهنآ  .دـنا 

يایفارغج زا  ار  یتسردان  فلتخم و  ریواصت  دـنا و  هدـناسر  پاچ  هب  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  یتسردان  ياه  هشقن  هتـسناد و  مه  ریاغم 
.دنا هدرک  هئارا  قدنخ  هعقاو  یخیرات 

ریسم قیقد  تخانـش  روظنم  هب  روکذم  یخیرات  تادنتـسم  زا  ییاهن  یقیفلت  رد  دّدعتم و  ياه  مان  اب  قدنخ  عضاوم  ییاسانـش  ماقم  رد 
: مینک یم  يدنب  هقبط  نینچ  ار  دوخ  رظن  دروم  تاعوضوم  اًلیذ  قدنخ ،

: قدنخ زاغآ 

، نآ أدبم  هک  دنک  یم  حیرـصت  يدقاو  دناد و  یم  هثراح  ینب  هّلحم  رواجم  نیخیـش - هشیب  زا  ار  قدنخ  زاغآ  يربط ، ریرج  نب  دّمحم 
.تسا هتشون  هّیقرّشلا  هرحلا  فرط  زا  و  هنیدملا » یماش   » ار قدنخ  زاغآ  يدوهمس  .تسا  هدوب  جتار » »

: تسا ینتفگ 

هب انب  دوب و  لهشألادبعونب  يافلح  زا  اروعز » ونب   » جتار هفیاط  ینوکسم  هّلحم  جتار » »

ص 1206 كردم ، نامه  کن : تشاد .» دادتما  یبرغ  هرح  ات  یقرش  هرح  زا  هنیدم ، لامش  یماش  تهج  رد  قدنخ  - » 1
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نیخیشلا همجأ  نم   » هدودحم نامه  رد  ناکم  نیا  .تسا  هتشاد  رارق  هنیدم  یماش  تهج  رد  بابذ و  هوک  قرش  رد  هلابز  نبا  حیرـصت 
.تسا هتشاد  رارق  هّرح  رواجم  دحا و  یقرش  قیرط  رد  ناخیش  مطا  اریز  تسا ؛ هثراح » ینب  فرط 

: تاصّخشم نیا  اب  تسا  يا  هعلق  مان  دشاب و  یم  نصح  نامه  مُجالا ) « ) همجا »

« حطسم تیب  لک  مجالا »  » هراجحلاب و ینبم  هنیدملاب  »

.دشاب یم  فلتملا » فیثکلا  رجشلا  ، » تسا ماجآ  نآ  عمج  هک  همجالا »  » و

لامـش رد  قدـنخ  زاغآ  مییوگب  هک  نیا  اب  هدـشدای  نایب  درادـن و  دوجو  قدـنخ  عورـش  ناکم  رد  یـضقانت  قوف ، بلاطم  هب  هّجوت  اب 
.درادن یتوافت  تسا ، هدوب  یقرش  هّرح  ترواجم  هنیدم و  یقرش 

: قدنخ نایاپ 

یبرخ هّلحم  ای  دیبع  ینب  هوک  رگید  یعمج  دنا و  هتسناد  قدنخ  رفح  نایاپ  ار  داذم » ، » یخیرات كرادم  زا  یضعب  دش ، هتفگ  هچنانچ 
: تسا ینتفگ  .ار 

رارق حـتف  یلعف  دـجاسم  یبرغ  تمـس  رد  دـیبع  ینب  هوک  هب  لصّتم  ترواجم و  رد  هک  تسا  هملـسونب »  » زا مارحونب »  » مُطا داذـملا ،» »
: تسا هتفگ  يدابآزوریف  .تسا  هتشاد  رارق  ددنویپ - یم  یقرش  هّرح  هب  هک  هنیدم - یقرش  لامش  رد  ًاقیقد  لحم ، نیا  .دراد 

: یبْرُخ هّلحم  .تساهنآ (1)  مُطا  ترواجم  رد  مارحونب  هعرزم  مان  داذملا » »

.تسا هدش  عقاو  داذملا  نیتلبق و  دجسم  نیب  هملسونب »  » لزانم زا 

هدوب دیبع  ینب  هوک  هب  لصّتم  داذملا  .دنا  هدرک  نایب  ار  ناکم  کی  یبْرُخ ) هّلحم  دیبع و  ینب  هوک  داذم ،  ) یناشن هس  ره  تسناد : دیاب 
.تسا داذملا  هب  لصّتم  هملس و  ینب  لزانم  زا  زین  یبرُخ  هّلحم  و 

ص 373 هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - » 1
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: اهتنا ات  زاغآ  زا  قدنخ  ریسم 

: دسیون یم  یبلح  نیّدلا  ناهرب  نب  یلع 

قدنخلا و  علس ، یلإ  هرکسع  رهظ  لعجف  يا  هنیدملا ، قوف  لبج  وه  علس و  حفس  یلإ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  مهب - رکـسع  «و 
: هک هدرک  تبث  ار  دنس  نیا  يریون   (1) موقلا .» نیب  هنیب و 

: يربط ریرج  نب  دّمحم  هتفگ  هب   (2) .دوب » علس  هوک  هب  ناناملسم  تشپو  تشادرارق  شیرقو  ناناملسم  نایم  قدنخ  »

تمسق ود  رد  قدنخ  ریسم  هک  تسا  مّلـسم   (3) .دندز » ودرا  علـس  رانک  ناناملـسم  دوب و  لیاح  نمـشد  و  ربمایپ )  ) يو نایم  قدنخ  »
تلاح تسا ، هداد  رظن  يراصنا  سوّدقلادبع  هک  روط  نآ  برغ ، تمس  هب  جتار و  ات  قرشم  تمس  هب  علـس  هوک  بابذ و  هوک  یلامش 
حیحـص ظفاح » یلع   » رظن هک  اسب  لاح  نیا  اب  .میا  هداد  ناشن  راثآ  خـیرات و  ساسا  رب  زین  هنیدـم  رهـش  هشقن  رد  هک  دراد (4)  یسوق 

هّتبلا .تسا (5)  هدرک  مسر  هتسناد و  دیبع » ینب  لبج  یلإ  نیخیشلا  همجأ   » زا میقتـسم  ّطخ  کی  تروص  هب  ار  قدنخ  ریـسم  هک  دشاب 
: اریز تسا ؛ رت  قبطنم  لقع  اب  ینحنم  ّطخ  هب  تبسن  میقتسم  ّطخ  لوبق 

.دراد ینحنم  جرعتم و  طوطخ  هب  تبسن  يرتمک  تفاسم  میقتسم  ّطخ  ًالّوا 

.تسا هدوب  رت  تحار  رت و  مهارف  هنیدم  عفادم  ِناناملسم  يارب  نآ  تشپ  رد  يزرو  تماقتسا  ناکما  ًایناث 

ص 635 ج 2 ، هّیبلحلا ،» هریّسلا  - » 1
ص 152 ج 3 ، برالا ،» هیاهن  - » 2
ص 1072 ج 3 ، يربط ، خیرات  - 3

ص 158 هرّونملا ،» هنیدملا  راثآ  - » 4
ص 212 هرّونملا ،» هنیدملا  خیرات  نم  لوصف  - » 5
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یلامـش قطانم  یلعف  تفاب  رد  هدـشدای  عضاوم  زا  هک  یتخانـش  اب  هنیدـم و  رهـش  ییاوه  ياه  هشقن  هب  قیقد  هّجوت  اـب  دـیآ  یم  رظن  هب 
زا میریگ و  رظن  رد  یسوق  تروص  هب  ار  قدنخ  ریسم  علس ، هوک  ات  یقرش  لامش  تمـسق  رد  هک  تسا  نآ  رت  لوبق  لباق  میراد ، هنیدم 
علس هوک  یقرش  لامش  رد  جتار  رد  قدنخ  رفح  زاغآ  هطقن  اریز  مینادب ؛ میقتسم  طخ  کی  رد  ًادودح  ار  دیبع  ینب  ات  علس  هوک  لامش 
هیلع هللا  یلص  دّمحم  هاگ  همیخ  یلامش  تمس  زا  ات  دشاب  هتشاد  یسوق  تلاح  يّدح  ات  بونج ، فرط  هب  ریسم  نیا  دیاب  تسا و  هدوب 

دادتما دراد ، ياج  نآ  رد  دیبع  ینب  هوک  هک  یبرغ  لامش  بناج  هب  میقتسم  ّطخ  کی  رد  دنک و  روبع  علـس  هوک  لامـش  ای  هلآ (1)  و 
.دبای

.تسا دنس  نیا  هب  دنتسم  هدوب ، حتف  دجسم  لامش  رد  رود  نادنچ  هن  هلصاف  رد  ای  بونج  فرط  هب  جتار  زا  قدنخ  ریسم  هک  نیا 

اهنآ همه  .دندرک  يزادناریت  یتعاس  : » دندمآ و قدنخ  کیدزن  هب  اهنآ  هک  دیوگ  یم  دنک و  یم  هراشا  نایشیرق  يزادناریت  هب  يدقاو 
زا يدایز  هلـصاف  رد  هتـسناوت  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هاگ  همیخ  نیا ، ربانب   (2) .دوب » ربمایپ  همیخ  هک  دنتـشاد  فدـه  کی 

.دشاب هتفرگ  رارق  قدنخ  ریسم 

: قدنخ یفارحنا  ریسم  ود 

تمـس رد  دنداد و  دادتما  دوخ  ياه  هناخ  درگ  ات  جتار  زا  ار  قدنخ  ریـسم  لهـشألادبعونب »  » هک میدـناوخ  يدـقاو  یخیرات  دنـس  رد 
دناوت یم  یفارحنا ، ریـسم  ود  نیا  .دـندومن  لصو  بونجلا » یبا  نبا   » هناـخ يزورما  ّلـحم  هب  یبرخ  زا  ار  نآ  رفح  راـنیدونب » ، » یبرغ

.تسا هدش  تبث  مه   (3) يربکلا » تاقبّطلا   » رد يزاغم ،»  » باتک زجب  دنس  نیا  هک  نآ  هصاخ  دریگ ؛ رارق  ناسانش  هنیدم  هّجوت  دروم 

.حتف دجسم  - 1
ص 351 ج 2 ، يزاغم ،» - » 2

ص 67 ج 2 ، - 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 922 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_324_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_324_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_324_3
http://www.ghaemiyeh.com


325 ص :

؟؟؟ .موس - 4 قدنخ ، ریسم  قدنخ ، نادیم  هشقن ،
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راب  نیتسخن  هک  دوب  یناکم  نامه  تسا ، هرهـش  زین  بونجلا  یبا  راد  تیب و  هب  هک  بونجلا  یبا  نبا  هناـخ 
روهـشم هخانم  رد  لّوألا » یّلـصُم   » ناونع هب  ناحطب و  يداو  یبرغ  تمـس  رد  ناکم  نیا  .دروآ  ياجب  نآ  ترواجم  رد  ار  دـیع  زاـمن 

زا قدنخ  ریـسم  دنیوگب  ات  تسا  هدرک  دعاقتم  ار  یندم - ناخّروم  يرطم - راّجن و  نبا  هک  تسا  یخیرات  كردم  نیمه  دیاش  .تسا 
.تسا هدوب  دیع  ياّلصم  ات  یبرغ  هّرح  دادتما  رد  ناحطب  يداو  يالاب 

یبرغ ياه  نیمزرـس  لوط  رد  اجنآ  زا  هنیدم و  یبرغ  لامـش  ات  یقرـش  لامـش  زا  يدادـتما  نینچ  رد  قدـنخ  رفح  لوبق  ریقح ، رظن  هب 
رد يرطم  ياه  هتفگ  رکذ  هب  اهنت  يدابآزوریف  هنافّـسأتم  .دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  زور ، شـش  ضرع  رد  اـهنت  بونج ، اـت  رهش 

یخّروم چیه  تسا ، مّلسم  هچنآ  لاح  ره  هب  .تسا (1)  هدرکن  هئارا  يدیدج  شهوژپ  ای  رظن  دوخ  هدرک و  هدنسب  قدنخ  ریسم  نییعت 
زا یّتح  يرثا  میناوت  یمن  زین  زورما  تسا و  هدادـن  اـم  هب  یناـشن  فصو و  قدـنخ ، هدـناماجب  راـثآ  زا  هتـشذگ ، ياـه  هدـس  لوط  رد 
هب ای  هتشاد  قمع  عرذ  تفه  دودح  قدنخ ، هک  میرب  یم  یپ  هریس  يزاغم و  ِنیتسخن  نوتم  ساسا  رب  اهنت  .میبایب  نآ  ءزج  نیرتکچوک 

.تسا هدوب  ییاهرد  ياراد  يدقاو  هتفگ  هب  هتشاد و  عرذ  هن  نآ  ضرع  .تسا  هدوب  ناسنا  کی  تماق  هزادنا  هب  يدقاو  هتفگ 

3 - 2 ، 3 ياه 1 - هرکیپ  و 

حتف دجسم  ربمایپ ؛ هاگ  همیخ  ت : / 2

نب رباج  زا  تیاور  هب  کلام  نب  بعک  نبا  نمحّرلادبع  نب  هَّللادبع  زا  وا  دیز و  نبا  زا  لقن  هب  رماعوبا  زا  ار  یثیدـح  لبنح  نب  دـمحا 
: هک تسا  هدرک  تبث  يراصنا  هَّللادبع 

موی هل  بیجتـساف  ءاعبرألا ، موی  اثالثلا و  موی  نینثإلا و  موی  ًاـثالث ؛ حـتفلا  دجـسم  یف  اـعد  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - نا  »
تیخوت ّالإ  ظیلغ  مهم  رمأ  یب  لزنی  ملف  رباج : لاق  .ههجو  یف  رشبلا  فرعف  نیتالصلا  نیب  ءاعبرألا 

ص 134 مناغملا ،» - » 1
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ینب نم  لـجر   » زا وا  بنذ و  یبا  نبا  زا  لـقن  هب  دـمحا  دنـسم »  » رد زین  ثیدـح  نیا   (1) هباجإلا .» فرعاف  اهیف  وعداف  هعاـسلا ، کـلت 
: تسا هدش  تبث  حتف  دجسم  ناکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياعد  فصو  رد  هَّللادبع ، نب  رباج  زا  تیاور  هب  هملس »

.لصی مل  مهیلع و  وعدی  ًادم  هیدی  عفر  ماق و  هءادر و  عضوف  بازحألا - ینعی  دجسم /- یتأ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - نا  »
یلعف ناکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  مّلـسم  یخیرات ، دنـس  ود  نیا  ساسا  رب   (2) یّلـص .» مهیلع و  اعد  ءاج و  ّمث  لاق 

هب تسد  تسرپ ، تب  نامجاهم  راشف  هرـصاحم و  تسب  نب  زا  ناناملـسم  تاجن  يارب  دراد ، ترهـش  بازحا »  » ای حتف »  » هب هک  دجـسم 
هک نیا  ظاحل  هب  و  حتف »  » ار روکذـم  دجـسم  رابتعا ، نیا  هب  .تسا  هداد  هدژم  ناناملـسم  هب  ار  حـتف  تباجا ، زا  سپ  هدرک و  دـنلب  اعد 

.دنا هدناوخ  بازحألا »  » ار روبزم  دجسم  هدوب ، هنیدم  هب  بازحا  موجه  تخس  ياهزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياعد 

مان هب  اهنآ  زا  یضعب  رد  .تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  یفلتخم  یخیرات  دانـسا  ناکم ، نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ياعد  نتم  زا 
هللا یلـص  دّمحم  ياهاعد  قایـس  زا  دننک ، هراشا  یـصّخشم  عوضوم  هب  هک  نآ  یب  رگید  یخرب  تسا و  هدش  حیرـصت  حـتف » دجـسم  »

: دنا هدرک  اهدای  قدنخ  هعقاو  تخس  مایا  رد  هلآ  هیلع و 

زور رد  سپ  دنارذگ ، شیاین  هب  حـتف  دجـسم  رد  ار  هبنـشراهچ  هبنـش و  هس  هبنـشود ، ینعی  زور ، هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - » 1
مهم رما  هاگره  دیوگ : رباج  .تشگ  رادیدپ  يدنسرخ  راثآ  ناشیا  هرهچ  رد  دش و  باجتسم  ترضح  ياعد  زامن  ود  نیب  هبنشراهچ ،

ص 332، ثلاّثلا ، دـّلجملا  دنـسم ،» : » کن دیـسر .» یم  تباـجا  هب  مدرک و  یم  اـعد  تعاـس  نآ  رد  دـمآ ، یم  شیپ  میارب  يریطخ  و 
لاّمعلازنک بختنم  هشماهب  رکفلاراد و  تسفا ، پاچ 

ار شیوخ  ناتسد  داتسیا و  درک و  نهپ  ار  شیوخ  يادر  هدمآ  بازحا  دجـسم  ینعی  دجـسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - » 2
«، دنـسم : » کن درازگ .» زامن  درک و  اعد  نانآ  رب  دـمآ و  اجنادـب  راب  رگید  تفگ : سپ  درازگن ، زامن  اما  درک ، اعد  نانآ  رب  درب و  الاب 

ص 393 ثلاّثلا ، دّلجملا 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 925 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_327_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_327_2
http://www.ghaemiyeh.com


328 ص :

تبث هریرهوبا  زا  وا  دیعسوبا و  زا  تیاور  هب  دیعس  یبا  نب  دیعس  زا  وا  ثیللا و  زا  لقن  هب  دیعـس  نب  هبیتق  زا  ار  يدنـس  يراخب ، دّمحم 
: هک تسا  هدرک 

، هدحو بازحألا  بلغ  هدبع و  رـصن  و  هدنج ، ّزعأ  هدـحو ، هَّللا  ّالإ  هلإ  ال  لوقی : ناک  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  ّنأ  »
: دوب هتفگ  هک  دنک  یم  دای  یبا  نب  هَّللادبع  زا  ثیدح 4115  ذخأم ، نامه  رد  يراخب   (1) هدعب .» یش ء  الف 

رد یلو   (2) مهلزلز .» مْهمزها و  مهللا  بازحألا ، مِزها  باسحلا ، عیرـس  باـتکلا ، لزنُم  مهللا  لاـقف : بازحـألا  یلع  هَّللا  لوسر  اـعد  »
: میناوخ یم  نینچ  ار  اعد  نتم  رمع ، نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  عفان  قیرط  زا  ذخأم ، نامه  زا  ثیدح 4116 

اّنبرل نودجاس  نودـباع ، نوبئات ، نوبیآ ، .ریدـق  یـش ء  لک  یلع  وه  و  دـمحلا ، هل  کلملا و  هل  هل ، کیرـش  ال  هدـحو ، هَّللا  الا  هلا  «ال 
تسا هدرک  دانتسا  دجم  هتفگ  هب  دوخ  باتک  رد  يدوهمـس   (3) هدحو .» بازحألا  مزه  و  هدبع ، رـصن  و  هدعو ، هَّللا  قدص  نودماح ،

: هک

حتفلا هروس  لوزن  ناکم  نأش و  هک  دنناوخ  حتف  تهج  نادب  ار  روکذم  دجسم  »

ناگدنب درک و  اطع  تزع  ار  دوخ  نایرکـشل  هک  هناگی ، يادخ  زج  يدوبعم  تسین  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - » 1
هوزغ باب  يزاغم 64 ، باتک  حیحـص ،» ، » يراخب کـن : تسین .» يزیچ  وا  زج  سپ  دـش ، هریچ  بازحا  رب  دوخ  و  داد ، يراـی  ار  دوخ 

ثیدح 4114 ص 406 ، ج 7 ، عباّسلا ، دّلجملا  حیحص ،» حرشب  يرابلا  حتف  ، » ینالقسع رجح  نبا  کن : .قدنخلا 
، هدـب تسکـش  ار  بازحا  باـسحلا ، عیرـس  يا  باـتک ، هدنتــسرف  ورف  يا  اـهلا ، راـب  دوـمرف : درک و  اـعد  بازحا  رب  ادـخ  ربماـیپ  - » 2

« .نادرگ لزلزتم  هدب و  تسکش  ار  نانآ  ادنوادخ !
زیچ همه  رب  وا  و  تسار ، وا  شیاتـس  دمح و  و  تسوا ، نآ  زا  یهاشداپ  درادـن ، یکیرـش  هک  هناگی ، يادـخ  زج  يدوبعم  تسین  - » 3

هب دنوادخ  مییوگ ، دمح  ار  شیوخ  راگدرورپ  میناگدـننک و  هدجـس  نارگـشتسرپ و  ناگدـننک و  هبوت  ناگدـنیآ و  زاب  ام  .تساناوت 
« .داد تسکش  ار  بازحا  دوخ ، درک و  افو  شیوخ  هدعو 
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ار نآ  هنوگچ  دناد  یمن  هدنراگن  یلو  تسا ، قباطم  حتف  هروس  ندوب  یندم  رد  نارّـسفم  عامتجا  اب  هچ  رگا  رظن  نیا   (1) .تسا » هدوب 
ربـیخ هّیبیدـح ، هعقاو  ار  هروس  لوزن  نأـش  دّدـعتم ، دـیناسا  دانتـسا  هب  دـنا  هدرک  یعـس  یتخـس  هب  هک  نیا  رد  نارّـسفم  همه  لاوـقا  اـب 

هب يزاغم »  » باتک دانتـسا  هب  هک  تسا  حتف  تراشب  تشاد ، اور  یخیرات  دـیدرت  نآ  رد  ناوت  یمن  هچنآ  .دهد (2)  تقباطم  دنناوخب ،
: دناسر ناناملسم  عالّطا  هب  لحم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبقع ، نبا  زا  لقن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  هدوب  يدجـسم  لحم ، نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن   (3) هیف .» حتفلاب  هراشبلا  عوقول  کلذب  یمسف  »
اهدـعب هدوب و  ترـضح  نآ  هاگ  همیخ  اهنت  ای  تسا ؛ هدروآ  یم  ياج  هب  زاـمن  نآ  رد  بازحا ، يوس  زا  ناناملـسم  هرـصاحم  ماـّیا  رد 

؟ تسا هدوب  ربمایپ  زامن  ّلحم  ًارّرکم  تسا و  هدش  انب  نآ  رد  يدجسم 

: دسیون یم  قدنخ  هعقاو  حرش  لیذ  رد  ًاحیرص  يدابآزوریف 

نیا  (4) مویلا .» حتفلا  دجسم  عضوم  یلع  هبق  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  برـض - علـس و  لبج  یلإ  مهروهظ  نوملـسملا  لعج  «و 
هک هدوب  يدجـسم  اجنآ  هک  نیا  هن  هدوب ؛ حتف  دجـسم  یلعف  ناکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هاگ  همیخ  هک  دهد  یم  ناشن  دنس 
اه هریـس  اـه و  يزاـغم  رد  بوتکم  یخیراـت  دانـسا  اـب  رظن  نیا  .تسا  هدوـب  لوعـشم  تداـبع  هب  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 

زا يدقاو  اریز  درادن ؛ لماک  تقباطم 

ص 835 ءزج 3 ، یفطصملا ،» راد  رابخاب  افولا  ءافو  - » 1
حتفلا هروس  ص 259 ، ج 16 ، نآرقلا ،» ماکحألا  عماج  ، » یبطرق - 2

.كردم نامه  افولا » ءافو  : » کن دش .» هداد  اجنآ  رد  يزوریپ  حتف و  تراشب  هک  دنا  هدیمان  حتف  دجسم  ببس  نیا  هب  ار  نآ  - » 3
مناغملا «. » دز همیخ  حتف ، دجـسم  يزورما  لحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دنداتـسیا و  علـس  هوک  هب  تشپ  ناناملـسم ، - » 4

ص 134 هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا 
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: دنک یم  لقن  رفعج  نب  دیمحلادبع 

اجنآ ربمایپ  هاگرکشل  .دنداد  رارق  شیوخ  يوربور  ار  قدنخ  دوخ و  رس  تشپ  ار  هوک  نآ  دندمآ و  دورف  علـس  هوک  هنماد  رد  ربمایپ  »
: یبرع نتم   (1) .دندرک » اپ  رب  تشاد ، رارق  بازحا - هوک  هوک /- خیب  هک  يدجسم  رانک  رد  یمرچ  يا  همیخ  ربمایپ  يارب  .دوب 

نیمه صوـصخ  رد  يرگید  دنـس  رد   (2) بازحألا .» لبج  لبجلا ؛ لصأب  يذـلا  یلعألا  دجـسملا  دـنع  هّبقلا  تناـک  هّبق و  برـض  «و 
: میناوخ یم  نینچ  فصو ،

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  هّبق  هّبق و  یف  وه  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یلإ  هنع  هللا  یـضر  باّطخلا  نب  رمع  یتأ  »
.دـمآ ربمایپ  روضح  هب  باطخ  نب  رمُع   (3) لبجلا .» لفسأ  یف  يذلا  دجسملا  دنع  لبجلا  لصأ  یف  مَدَأ  نم  هبورـضم  مّلـسو - هلآو ] ]

هک تسا  مّلسم  يدقاو ، لاوقا  ربانب   (4) .دندوب » تشاد ، رارق  هوک  ُنب  رد  دجسم  رانک  دوب و  مرچ  زا  هک  دوخ  همیخ  رد  ترـضح  نآ 
رب هک  هدوب  ییانب  دجـسم ، هک  نیا  هن  تسا ؛ هدوب  دجـسم  رواجم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاـگ  همیخ  یخیراـت ، دانـسا  هاـگرظن  زا 

.تسا هدش  هتخاس  هاگ  همیخ  ّلحم 

گنس فصو  زا  سپ  ینزملا » فوع  نب  ورمع  نب  هَّللادبع   » زا يربط  ریرج  نب  دّمحم 

ص 340 ج 2 ، يزاغم ،» - » 1
.سنوج ندسرام  ص 454 ، نامه ، - 2

ص 457 ج 2 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 3
ص 343 ج 2 ، یسراف ، همجرت  يزاغم ،» ، » يدقاو - 4
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: دسیون یم  دندشن ، قدنخ  رفح  يارب  نآ  نتسکش  هب  رداق  نارای ، ناملس و  هک  یتخس 

نیا زا  هلمج  یسراف  همجرت   (1) هّیکرت .» هّبق  هیلع  ٌبراض  وه  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یتأ  یتح  ناملـس  یقرف  »
: تسا رارق 

نبا دانتسا  هب  نیّدلا  ناهرب  نب  یلع  ار  یخیرات  نومضم  نیمه   (2) .تشاد » ياج  یکرت  همیخ  کی  رد  هک  تفر  ربمیپ  شیپ  ناملس  »
: تسا هدرک  يدنب  عمج  نینچ  مزح 

يأ هنیدملا  قوف  لبج  وه  علس و  حفس  یلإ  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  مهب - رکـسع  مهو و  هیف و ال  کش  يذلا ال  حیحـصلا  ّهنإ  »
اب  (3) مدأ .» نم  هبق  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هل - تبرـض  يأ و  موقلا ، نیب  هنیب و  قدنخلا  و  علـس ...  یلإ  هرکـسع  رهظ  لعجف 
هک هدوب  يدجـسم  ترواجم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هاگ  همیخ  هک  تفریذپ  یخیرات  رظن  زا  ناوت  یم  شهوژپ ، نیا  هب  هّجوت 

دراوم رد  يرگید  قدنخ و  هعقاو  رد  یکی  نامز - زا  ههرب  ود  رد  روکذم  يانب  اذـل  .تسا  هدـش  انب  ناکم  نآ  رب  حـتف  دجـسم  اهدـعب 
.تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زامن  اعد و  ناکم  هعقاو - نتفای  نایاپ  زا  سپ  يدّدعتم 

بابذ هّپت  رب  يرگید  هاگ  همیخ  هنیدـم ، ناعفادـم  ینَک  قدـنخ  رما  رب  تراظن  رد  ربماـیپ  میدروآ ، باـبذ  دجـسم  فصو  رد  هچناـنچ 
یعوضوم یخیرات و  کیکفت  رد  ناقّقحم  زا  يرایسب  هابتشا  بجوم  رما  نیمه  .تسا  هتخادرپ  یم  زامن  اعد و  هب  زین  اجنآ  هک  هتـشاد 

.تسا (4) هدش  هعقاو  کی  نایرج  رد  هاگ  همیخ  ود  نیا 

ص 45 ءزج 2 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 1
ص 1070 ج 3 ، یسراف ، همجرت  يزاغم ،» ، » يدقاو - 2

.فوع نب  ورمع  زا  لقن  هب  ص 192  ج 3 ، هّیوبّنلاهریّسلا ،» ، » ریثک نبا  نینچمه  ص 635 . ج 2 ، هّیبلحلاهریّسلا ،» - » 3
.متشه لصف  لّوا ، باتک  باتک ، نیمه  - 4
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لها يارب  دوب و  روهـشم  يرجه  لّوا  نرق  تسخن  ياه  لاس  نامه  زا  تسا - هرهـش  زین  یلعألا  بازحألا و  هب  هک  حـتف - دجـسم  يانب 
هرمز زا  دندمآ ، یم  یبّنلاهنیدـم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـقرم  ترایز  هب  ناهج  طاقن  یـصقا  زا  هک  یناناملـسم  همه  هنیدـم و 

هک تسا  مّلـسم  .تساجرباپ (1)  نانچمه  نرق ، هدزناپ  لوط  رد  یمالـسا  یخیرات - ّتیعقوم  نیا  .دـمآ  یم  رامـش  هب  هسّدـقم  نکاـما 
.دش هتخاس  افلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  ماّیا  رد  حتف  دجسم  يانب  نیتسخن 

: دنا هتفگ  نآ  فیصوت  رد  ناسیون  خیرات 

رمُع داهن ، یبارخ  یگدوسرف و  هب  ور  نوچ  هک  داد  یم  لیکشت  امرخ  ياه  هخاش  گنـس و  تشخ و  ار  دجـسم  يانب  تسخن  حلاصم 
يدـیدج يانب  کلملادـبع ) نب  دـیلو  دـهع   ) .ق .ه  لاس 93  رد  یبّنلا ، دجـسم  يزاـسزاب  اـب  ناـمزمه  هنیدـم - یلاو  زیزعلادـبع - نب 

، تسا هدوب  موس  نوتـس  رانک  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تدابع  ّلـحم  اـت  داد  رارق  نوتـس  هس  نآ  رد  دومن و  نآ  نیزگیاـج 
.ددرگ صّخشم  ناناملسم  يارب 

: دیازفا یم  هدرک و  رکذ  یندم - خّروم  يرطم - زا  ار  لاوقا  نیا  يدوهمس 

هب ءاجه » نب  نیسح  نیّدلا  فیس  ریما   » طّسوت حتف  دجسم  دّدجم  يزاسزاب  رد  هتشاد ، رارق  دجسم  يولج  ماب و  ریز  هک  نوتس  هس  نیا 
ناهاشداپ ِریزو  نیا  ماـن  .ق  .ه   910 ياه 890 - لاس  رد  دوخ  يدوهمـس ، .دـنام (2)  ظوفحم  يرامعم  هشقن  نامه  .ق  .ه  لاس 575 

.تسا هدرک  تبث  طبض و  ار  نآ  هدید و  دجسم  یلِبق  تمس  یناقوف  تمسق  رد  يا  هحول  رب  ار  رصم  یکولمم 

یلو دنا ؛ هدرک  رکذ  ار  يدّدعتم  تادنتسم  موس ، نوتس  یناشن  هب  هبش  نبا  ییحی و  ناّسغوبا ، دننام  سانش  هنیدم  ناخّروم  زا  يرایـسب 
زا هک  يرجه  مهن  هدس  مود  همین  رد  يدوهمس  تسا و  هدش  هدید  انب  رد  یتارییغت  روکذم ، ياه  نوتس  یگدوسرف  اب  هک  تسا  مّلـسم 

نودب یقاور  تروص  هب  هک  دجسم  یلعف  بارحم  لباقم  ار  نآ  هدرک ، دیدزاب  ناکم  نیا 

قداص ماما  تیاور  باب 5 ، صص 13 و 14 ، ج 6 ، ماکحألا ،» بیذهت  ، » یسوط خیش  کن : حتف ، دجـسم  يونعم  شزرا  دروم  رد  - 1
.راّمع نب  هیواعم  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع 

ص 836 ءزج 3 ، یفطصملا ،» راد  رابخاب  افولا  ءافو  - » 2
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زا ار  حتف  دجسم  شباتک ، هحفـص 401  رد  جحلا » قرط  نکاما  کسانملا و   » بحاص .تسا (1)  هدرک  صّخشم  دوب ، هدمآرد  نوتس 
یف سلج  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  دـقتعم  هتـسناد و  هنیدـملاب » مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ّیبنلا - دـجاسم   » هلمج

«. هیف اعد  حتفلا و  دجسم 

رهـش یلاها  نایم  رد  حتف  دجـسم  ّتیمها  باب  رد  تسا ، هدرک  تحایـس  ترایز و  ار  هنیدم  .ق  .ه   581 هناـیم 578 - رد  هک  ریبج  نبا 
: دسیون یم 

باتک رد  هطوطب  نبا  ار  نومضم  نیمه   (2) حتفلا .» هروس  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - یلع  هیف  تلزنأ  يذلا  حتفلا  دجـسم  »
: هک تسا  هدرک  دای  دوخ 

ياه هام  رد   (3) .تسا » هدش  لزان  نآ  رد  نآرق  ِحتف  هروس  هک  تسا  حـتف  دجـسم  یموس  و  دراد ...  دوجو  دجـسم  هس  دـحا  هار  رد  »
.ش .ه  هامریت 1357  اب 16  ربارب  هّیئوژ و  اب 7  قباطم  .ق  .ه  نابعـش 1398  مود  هعمج  زور  .ق و  .ه  لاس 1396  هّجحلا  يذ  هدـعقیذ و 

یخیرات و نوتم  قیبطت  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ياه  تدابع  يروآدای  نمـض  متـشاد و  دمآ  تفر و  قدـنخ  هقطنم  هب  ًارّرکم 
.دوب رتمولیک  هس  دودح  هنیدم ، رهش  زکرم  ات  دجسم  هلصاف  اهزور  نآ  رد  .متخادرپ  هقطنم  ییایفارغج  ّتیعقوم 

- دنناوخ یم  هدیج  یبا  يداو  ار  نآ  اه  یندم  زورما  هک  ناحطب - يداو  رانک  یگنس  يا  هرخص  رب  علـس ، هوک  یبرغ  لامـش  رد  ییانب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تایح  ياه  هظحل  نیرت  ساّسح  زا  هک  میرگن  یم  ار  یخیرات  نآ ، هدـهاشم  اب  ییوگ  هک  دراد  دوجو 

وا جنر  رجز و  زا  رپ  ياهزور 

.رساجلا دمح  مامتها  هب  1972 م ، هنیدم ، هّیملعلا ، هبتکملا  ص 387 ، ءافولا ،» هصالخ  ، » يدوهمس - 1
ص ریبج ،» هلحّرلا / : » کن دـیدرگ .» لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رب  حـتف  هروس  نآ ، رد  هک  تسا  یلحم  حـتف  دجـسم  - » 2

توریب راد  رداص ، راد  1964 م ، توریب ، پاچ  ، 176
ص 115 هطوطب ، نبا  همانرفس  - 3
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برع تسرپ  تب  فیاوط  ماوقا و  هتخیـسگ  ماجل  موجه  ربارب  رد  ناشناکدوک  نانز و  ناشرهـش و  ناشنامیا ، زا  عافد  يارب  شنارای  و 
.دراد راکشآ  يدای  عاقنیقونب ، ریضنونب و  هظیرقونب ، نایدوهی  اب  داّحتا  فالتئا و  رد 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رب  هک  مدید  ار  ییولبات  دجسم ، ناکّلپ  يدورو  لخدم  رب 

«. هنیدم فاقوا  .ه - ماع 575  سسأ  حتفلا  دجسم  »

تّمرم اهریمعت و  زا  یلو  دنک ؛ یم  يروآدای  ار  نیسح » نیّدلا  فیس  ریما   » طّسوت دجـسم  یـساسا  يزاسزاب  نیرخآ  ًاقیقد  خیرات  نیا 
.تفرگ ییاه  هناشن  نآ  رّرکم  ياهریمعت  ظفح و  رد  اه  يدوعس  كدنا  شالت  زا  ناوت  یم  اهنت  .تسین  یناشن  يدعب  ياه 

بارحم ربارب  هک  حتف  دجسم  موس  نوتـس  ناکم  زا  ربمایپ  تایح  خیرات  راثآ  ناگتفیـش  یلو  تسین ؛ راوتـسا  ینوتـس  رب  دجـسم  قاور 
هب زامن ، يادا  يارب  دوش و  یم  لیکـشت  اه  فص  ّصاخ ، عضوم  نآ  رد  تدابع  زامن و  يادا  يارب  دـنراد و  ربخ  تسا ، دجـسم  یلعف 

3 - 4 ، 3 ياه 3 - هرکیپ  .دننک  یم  ییابیکش  ربص و  تبون 

قدنخ دجاسم  ت : / 3

فیاوط زا  ناناملسم  رارقتسا  ّلحم  یخیرات ، نوتم  ساسا  رب  هک  دراد  دوجو  یعیسو  حّطسم و  نیمز  علس ، هوک  یبرغ  تمس  هنماد  رد 
.تسا هدوب  یّکم  نارجاهم  راصنا و  فلتخم 

هدوب ناناملـسم  هاگرارق  رب  فرـشُم  علـس و  یبرغ  تمـس  ياه  يدنلب  زا  يا  هرخـص  يالاب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هاگ  همیخ 
هچ هک  نیا  اما  .دنک  هراظن  قدنخ  ریسم  یلامش  عضاوم  رب  ات  تسا  هداد  یم  مه  ار  ناکما  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  تسا 

حتف دجسم  زا  ریغ  هب  مه  يرگید  دجاسم  روکذم ، حّطـسم  ياه  نیمز  رد  تسا : هدش  بجوم  هک  هداد  خر  یّقثوم  تارطاخ  ای  عیاقو 
.تشاد یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  هدنراگن  هشیدنا  اه  تّدم  دوش ، انب 

یناتـسلخن نامز  نآ  رد  هک  حّطـسُم - نیمز  نیا  رد  دجـسم  هس  يانب  میرگنب ، کش  دروم  عوضوم  هب  راّجن  نبا  رظنم  زا  میهاوخب  رگا 
هتسناد هناریو  ار  یموس  رومعم و  ار  انب  ود  دنک ، دای  ار  دجاسم  نیا  زا  کی  ره  یخیرات  عبانم  هک  نآ  یب  يو  .تسا  هدش  هدید  هدوب -

.تسا
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- یندم رگید  خّروم  يرطم - یلو  دنک ؛ یمن  لح  ار  یلکـشم  روکذـم ، دـجاسم  یخیرات  عبانم  تخانـش  يارب  تامولعم ، رادـقم  نیا 
: دسیون یم  هتخادرپ ، روکذم  ياهانب  فصو  هب  رتقیقد 

تمس رد  هک  یمود  تسا و  یسراف  ناملـس  دجـسم  مان  هب  هتفرگ ، رارق  یبونج )  ) یلِبق تمـس  رد  حتف  دجـسم  زا  سپ  هک  يدجـسم  »
.تسا روهشم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دجسم  هب  تسا ، عقاو  ناملس  دجسم  یلِبق 

.دناسانش یمن  یخیرات  یناشن  ای  مان  هدنامن ، یقاب  نآ  زا  يا  هناریو  زج  وا  نارود  رد  هک  یموس  دجسم  زا  يرطم 

ناریو دجسم  يانب  هک  دهد  یم  رظن  دیوگ (1) و  یم  نخس  مدرم  تاعیاش  ساسا  رب  اهنت  ناملس »  » و یلع »  » ِدجـسم ود  زا  يدوهمس 
دنک یم  یتفگـش  راهظا  يدوهمـس  .دراد  ترهـش  مدرم  نیب  رکب » یبا  دجـسم   » مان هب  هدناماجب  يانب  ياه  هیاپ  زا  يراثآ  اهنت  هدش و 

! دنیوگ یم  مه  رکب  یبا  دجسم  ناملس ، دجسم  هب  مدرم  ارچ  مناد  یمن  هک 

ریما  » يوس زا  تسا ، هدش  تبث  هبـساحم و  بونج ) هب  لامـش  زا   ) عرذ هدزیـس  لوط  هدزناش و  ضرع  اب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دجـسم 
ریما .تسا  هدـش  هتخاـس  يدـبنگ  نآ  يارب  هدـش و  تّمرم  ریمعت و  .ق  .ه  لاس 876  رد  هنیدم - ریما  مرـشخ -» نب  مغیـض  نیّدلا  نیز 

ناونع هب  تسا ، هتـسیز  یم  نیّدـلا  نیز  ریما  زا  لبق  لاس  دصیـس  هک  ار  رـصم  ياه  یکولمم  يارزو  زا  ءاـجیهلا » یبا  نبا   » ماـن روبزم 
تّمرم اب  نامزمه  هک  دـهد  یم  ناشن  ءاجیهلا  یبا  نبا  مان  .تسا  هدـید  فقـس  هنایم  يا  هحول  رد  دجـسم  تّمرم  يارب  هدـننک  مامتها 

.تسا هدش  انب  دیدجت  .ق  .ه  لاس 575  رد  وا  طّسوت  زین  یلع  ناملس و  دجسم  ود  حتف ، دجسم 

.تسا هتشاد  تحاسم  برغ  هب  قرش  زا  نآ  لوط  هدوب و  عرذ  هدفه  هدراهچ و  يدوهمس  نامز  رد  زین  یسراف » ناملس   » دجسم

: دعس نب  ذاعم  هتفگ  هب  هک  تسا  هدنام  ظوفحم  خیرات  رد  تهج  نادب  دجاسم  نیا 

ص 836 ج 3 ، افولاءافو ،» ، » يدوهمس - 1
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نآ قدنخ ، ياهزور  رد  راصنا  فلتخم  ياه  هریت  نوچ  ای   (1) .تسا » هدناوخ  زامن  نآ  فارطا  ياهدجسم  حتف و  دجـسم  رد  ربمایپ  »
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دـندوب و  هداد  صاصتخا  دوخ  ِزامن  تهج  ییاه  ناکم  دـندوب ، هدرک  باـختنا  دوخ  تحارتسا  يارب  ار  لـحم 
زا کی  چیه  دیاش  .تسا  دنمزاین  يدایز  ياه  شهوژپ  هب  لاوقا ، نیا  لاح  ره  هب  .تسا (2)  هداتسیا  یم  زامن  هب  اهنآ  همه  رد  زین  هلآ 

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  قدـنخ و  رفح  ِراکتبا  رد  یـسراف  ناملـس  هتـسجرب  شقن  تبـسانم  هب  دـشاب و  هتـشادن  تقیقح  تاملک ، نیا 
ناگرزب نیا  مان  هب  يدجاسم  دنا - هتشاد  نایشیرق  راک  یماجرفان  تسکـش و  رد  ییازـسب  ریثأت  هک  دودبع - نب  ورمع  لتق  رد  مالـسلا 

.دشاب هدش  انب 

بحاص .درب (3)  یمن  رکب  یبا  دجسم  زا  یمان  تسا و  هدرک  دای  علس  هوک  هنماد  رد  دجسم  ود  زا  حتف ، دجـسم  زا  ریغ  هب  هطوطب  نبا 
ات 3 هدس 2  رد  رگید  دجسم  ود  زا  یناشن  حتف ، دجسم  يانثتـسا  هب  شباتک ،  339 هحفص 402 - رد  جحلا » قرُط  نکاما  کسانملا و  »

مّلـسم هچنآ  لاح  ره  هب  .ریغالو (4)  دراد  یتراشا  حـتف  دجـسم  هب  اهنت  قدـنخ  حرـش  لیذ  زین  يداـبآزوریف  .تسا  هدادـن  هئارا  .ق  .ه 
هب هدش و  تّمرم  ریمعت و  ًارّرکم  اه  ینامثع  رصع  رد  هدش ، انب  دیدجت  لاس 902  رد  هک  رکبوبا  یلع و  ناملس ، دجسم  هس  ره  تسا ،

: دسیون یم  شا  هلاسر  رد  یسوم  نب  یلع  .تسا  هتشاد  ترهش  هعبرألا  دجاسم  ای  یماسا  نیمه 

.ق .ه  ات 1398  ياه 1395  لاس  لـالخ  رد  .بازحألا (5)  موی  نم  هروثأملا  حتفلا  دجـسم  مهنم  هعبرألا  دجاسملا  علَـس  لبج  یبرغ  و 
ریغ هب  درک ، دیدزاب  هقطنم  نیا  زا  هدنراگن  هک 

ص 834 ءزج 3 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمس - 1
ص 130 هنیدملا ،» خیرات  نم  لوصف  ، » ظفاح یلع  - 2

ص 15 هطوطب ، نبا  همانرفس  - 3
ص 134 مناغملا ،» - » 4

39 و 42 ، 37 صص 17 ، هنیدملا ، خیرات  یف  لئاسر  زین : ص 39 . هرّونملا ، هنیدملا  فصو  - 5
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: دوب رادومن  شنامشچ  ربارب  رد  نآ  لوح  رد  رگید  دجسم  جنپ  حتف ، دجسم  زا 

.حتف دجسم  یلِبق  تمس  رد  یسراف  ناملس  دجسم  - 1

.یسراف ناملس  دجسم  زا  سپ  بلاط  یبأ  نبا  یلع  دجسم  - 2

.دراد لیامت  رواخ  بناج  هب  یکدنا  هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دجسم  لابند  هب  قیّدص  رکبوبا  دجسم  - 3

.باّطخ نب  رمُع  دجسم  - 4

.ارهّزلا همطاف  دجسم  - 5

.مدرکن ادیپ  نآ  زا  یناشن  یخیرات  بتک  رد  تسا و  هتفای  یمومع  ترهش  ریخا  ياه  لاس  رد  اهنت  همطاف  رمُع و  دجسم  ود 
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، قدنخ هعقاو  رد  راوگرزب  ود  نیا  یساسا  شقن  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یسراف و  ناملس  دجسم  ود  ِتلاصا  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
دجـسم یّقثوم ، عـبنم  ذـخأم و  هچ  ساـسا  رب  هک  نیا  یلو  .دزاـس  یم  دـعاقتم  دجـسم  ود  نیا  ندوـبراد  هشیر  هب  ار  يا  هدـنهوژپ  ره 
يرگید دنـس  مدرم ، تاعیاش  زج  تسا ، هدش  هتخاس  همطاف  رمُع و  ياه  مان  هب  يدـجاسم  اه  يدوعـس  رـصع  رد  ای  هدـش و  انب  رکبوبا 

3 - 7 3 ؛ - 6 3 ؛ ياه 5 - هرکیپ  .متفاین و 

مارح ینب  فهک  ت : / 4

یم یگدنز  داذملا (1)  هملـس و  ینب  ناتـسروگ  نیب  هک  دـندوب  راصنا  زا  يا  هفیاط  هملـس » نب  بعک  نب  منغ  نب  بعک  نب  مارحونب  »
.دندرتسگ ار  دوخ  يا  هلیبق  تایح  طاسب  علس ، هوک  ياه  یگدیرب  رد  سپس  دندرک و 

.دنا هدرک  تبث  طبـض و  زین  راّجن (5)  نبا  يدوهمس (4) و  ار  نآ  هک  هدرک (3)  تبث   (2) راکب » نب  ریبز   » زا ار  يدنـس  يدابآزوریف 
: تسا رارق  نیا  زا  روبزم  دنس 

.َطَبه (6) حبـصأ  اذإ  یتح  هیف  ُتیبیف  ماَرَح  ینب  فهک  هب  نولخدـیف  تایبلا ، نوفاخی  هَّللا و  لوسر  عم  نوجرخی  قدـنخلا  ماـیأ  اوناـک 
ار بش  ات  دـندرب  یم  هانپ  نآ  هب  شیرق  دوهی و  نازوت  هنیک  موجه  تخـس  ياهزور  رد  ناناملـسم  هک  يراغ  ای  فهک  ّلحم  نیا  ربانب 

.تسا هدوب  رادروخرب  یّصاخ  ّتیّمها  زا  قدنخ  خیرات  زا  يرثا  هناشن  هب  هنیدم و  لها  هّجوت  دروم  دنروآ ، حبص  هب 

ص 266 ج 1 ، نابح ، نبا  تاقثلا ، - 1
.شارِخ نب  هحلط  - 2

ص 249 هباطملا ،» مناغملا  - » 3
ص 149 ج 2 ، افولا ،» ءافو  - » 4

ص 39 هنیدملا ،» خیرات  یف  هنیمّثلا  هرّدلا  - » 5
، دندیـساره یم  هنابـش  فقوت  زا  دنتفر و  یم  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هارمه  هب  ناناملـسم  قدـنخ ، گنج  مایا  رد  - » 6

« .دندمآ یم  نییاپ  هوک  زارف  زا  دیسر ، یم  حبص  نوچ  دندرک و  یم  هتوتیب  دندش و  یم  مارح  ینب  راغ  دراو  سپ 

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 937 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_339_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_339_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_339_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_339_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_339_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_339_6
http://www.ghaemiyeh.com


340 ص :

: ترابعاب دوخ ، باتک  هحفصرد 401  کسانملا »  » باتک بحاص  .ق  .ه  ات 3  نورق 2  رد 

هراـشا هدرک ، یم  دـمآ  تفر و  نآ  هب  ربماـیپ  هک  يراـغ  ناونع  هب  مارح  ینب  فهک  یخیراـت  ّتیعقوـم  هب  علـس » فـهک  یف  سلج  «و 
رد یناربـط  هک  مینادـب  يدنـس  میناوت  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تساـخرب  تسـشن و  هب  طوبرم  كرادـم  ّمها  .دراد  نشور 

: هک تسا  هدرک  لقن  هداتقوبا  زا  طسوألا » »

ذختا يذـلا  فهکلا  یف  هب  رـصبف  ًالامـش  ًانیمی و  رظنف  باوث  لـبج  یقر  یتح  جرخف  هدـجی ...  ملف  ّیبنلا  بلطل  لـبج  نب  ذاـعَم  جرخ 
هب یهتنم  مارح ، ینب  فهک  هک  دـهد  یم  ناـشن  دنـس  نیا   (1) ٌدـجاس .»...  وه  اذإف  : » ذاعم لاق  .حـتفلا  دجـسم  یلإ  ًاقیرط  هیلإ  ساـنلا 
رد نآ ، رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپراب  کی  هک  هدوب  يراغ  زین  تسا و  هتـشاد  رارق  اجنآ  رد  حتفلا  دجـسم  هک  هدـش  یم  یهار 

.دنا هتفای  ینالوط  هدجس  کی 

هعقاو رد  دّمحم  تماقا  ياهزور  دای  هب  مدرم  ترایز  ّلحم  ار  نآ  تسا و  هدید  ار  راغ  يرجه ، مهن  متـشه و  ياه  هدس  رد  يدومهس 
نطب رد  هک  فهک  هب  علـس ، هوک  ياه  یگدیرب  قیرط  زا  تسا و  هتـشذگ  حـتف  دجـسم  زا  قّقحم ، نیا  .تسا  هدرک  فیـصوت  قدـنخ 

.تسا هدیسر  دراد ، رارق  مارح  ینب  بعش 

.دراد هنیدم  مدرم  نایم  صاخ  یترهش  تسا ، عقاو  حتف  دجسم  نآ  لامش  رد  هک  علس  هوک  یبرغ  تمسق  رد  مارح  ینب  فهک  هزورما 
هدهاشم ار  هدش  هداد  لقیص  ِگنـس  رب  هدشرقن  یفوک  هبیتک  تفای و  هر  علـس  هوک  یبونج  تمـسق  هب  ناوت  یم  هک  تسا  لحم  نیا  زا 

.درک

: تسا رارق  نیدب  نآ  نتم  هدنام و  اجب  هباحص  نارود  زا  ًارهاظ  هبیتک  نیا 

.ِهرِفْغملاب (2) َرَمُع  ُلِماَُعی  هَّللا  َرَمُع  هَّللا  ُلبقی  هرکیام  لک  نم  هَّللا  یلإ  ناوکشی  رکبُوبأ  ُرَمُع و  َحَبْصأ  یَْسمأ و 

پچ و بناج  هب  تفر و  هوک  هب  سپ  تفاـین ، ار  ناـشیا  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يوجتـسج  هب  لـبج  نب  ذاـعم  - » 1
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنور و  یم  حتف  دجـسم  يوس  هب  نآ ، هار  زا  مدرم  هک  دید  يراغ  رد  ار  ترـضح  نآ  درک و  رظن  تسار 

« .تفای هدجس  لاح  رد  اجنآ  رد  ار  هلآ 
3 هرکیپ 8 - - 2
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لقن تادنتـسم  ًاقیقد  هک  نآ  هصاخ  تسین ؛ ساسا  یب  زورما ، هب  ات  هنیدـم  یخیرات  نوتم  مامت  رد  فهک  ینب  راغ  ترهـش  لاح  ره  هب 
ناقّقحم رظن  دروم  هچنآ  .دراد  تقباطم  علـس ) هوک  فارطا   ) ییایفارغج هدودحم  نیا  رد  هداد  خر  یخیرات  عیاقو  اب  نآ  هراب  رد  هدش 

، نونکات يرطم  نارود  زا  .تسا  هدش  رقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  هبراغ  نآرانک  رد  دـنا  هتفگ  هک  تسا  يا  همـشچ  تسا ،
.دنا هتفاین  هتشاد ، ترهش  یبنلا » نیع   » هب هک  همشچ  نیا  زا  يرثا  هک  دنا  هتفگ  ناگمه 

لامش هّیروصنملا و  هسردم  یبرغ  لامـش  رد  علـس  هوک  یگدیرب  رد  کچوک  يدجـسم  يانب  تروص  هب  مارح  ینب  راغ  يانب  هزورما 
راکـشآ يا  هولج  دوش ، یم  یهتنم  حـتف  فارطا  دـجاسم  حیِـسلا و  هقطنم  هب  هک  یهار  قیرط  زا  هبیقن ، هچغاـب  لـباقم  هنیدـم و  یبرغ 

.دراد

ءاضیبلاهرخص ت : / 5

: دیوگ قاحسا  نبا 

.دوبن نآ  نتـسکش  هب  رداق  هک  درک  دروخرب  یتخـس  گنـس  اب  قدنخ  رفح  ماگنه  دـنک - یم  لقن  دوخ  هک  هنوگنآ  یـسراف - ناملس 
: تفاتش وا  کمک  هب  دوب ، لوغشم  نیمز  ندنک  هب  یکیدزن  نامه  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ای یمأ  تنأ و  یبأب  تلق : لاق : .يرخأ  هبرض  هب  برض  ّمث  لاق : .ٌهقرب  لوعِملا  تحت  تَعََمل  هبرض  هب  برـضف  يدی ، نم  لْوعِملا  ذخأف  »
؟ ناملسای کلذ  تیأر  دَقوأ  لاق : برضت ؟ تنأو  لوعِملا  تحت  عمل  تیأر  يذلا  اذه  ام  هَّللا  لوسر 

ّنإف هثلاثلا  اّمأ  .برغملا و  ماشلا و  باب  ّیلع  حـتف  هَّللا  ّنإف  هیناثلا  اّمأ  .نمیلا و  باب  َّیلع  حـتف  هَّللا  ّنإف  یلوألاامأ  لاـق : .معن  تلق  لاـق :
(1) قرشملا .» باب  ّیلع  حتف  هَّللا 

ردپ و متفگ : دز ، يرگید  هبرـض  سپـس  دـیهج ، گنلک  ریز  زا  یقرب  دز و  یتبرـض  نآ  اب  تفرگ و  نم  تسد  زا  ار  گنلک  سپ  - » 1
ترـضح دوب ؟ هچ  دـیهج ، گنلک  ریز  زا  ندز  هبرـض  ماـگنه  هک  یقرب  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يا  تیادـف  هب  مرداـم 

ماش و مود ، قرب  رد  درک ، حتف  نم  يارب  ار  نمی  ادخ  هک  مدید  لوا  قرب  رد  دومرف : یلب ؛ متفگ : ناملـس !؟ يدید ، ار  قرب  نآ  دومرف :
ص 230 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن درک .» حتف  میارب  ار  قرشم  موس ، قرب  رد  ار و  برغم 
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رد ار  نآ  اـًلّوا  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ؛ هدروآ  مکَح  نب  رمع  زا  لـقن  هب  یَمکَح  هَّللادـبع  نب  مصاـع  قـیرط  زا  ار  دنـس  نیا  يدـقاو 
هدرب مان  ار  يرـسک  خاک  و  نمی ، ماش ، ياه  خاک  حتف  تسکـش و  هبرـض ، ره  رد  ًایناث  هدروآ و  قدـنخ  رفح  رد  رمُع  شالت  اب  طابترا 

وا لـقن  رد  هدروآ و  يرگید  هنوگ  هب  اـه  نیمزرـس  حـتف  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدژم  يربـط  ریرج  نب  دّـمحم  .تسا (1) 
نشور ار  هنیدم  فرط  ود  : » دیوگ یم  هک  هدرب  اجنآ  ات  ار  قرب  تّدش  تسا و  هدش  هفاضا  اعنـص »  » و مور » خرـس  «، » هریح ياهرـصق  »

هب ناقّقحم  .دـنراد  مه  اب  یـشحاف  ياه  تواـفت  تسا ، هدـش  تبث  فلتخم  قرُط  زا  هک  یفلتخم  ياهدنـس  ساـسا ، نیا  رب   (2) درک »!
رارق نآ  يا  هریجنز  هلـسلس  رد  معنأ » نب  دایز  نب  نمحّرلادبع   » اریز دـنا ؛ هدرکن  دامتعا  هدروآ ، یناربط  مساقلاوبأ  ظفاح  هک  يدـنس 

.تسا هتفرگ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ناتـساد   » هب هک  يراخب (3)  دّمحم و  قاحـسا ، نبا  یئاسن ، یقهیب ، ظفاح  زا  لوقنم  ِدانـسا  مامت  ریدـقت ، ره  هب 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنرادن  ماهبا  دیدرت و  هتکن  نیا  رد  دراد ، هراشا  دـماین » رب  شنتـسکش  هدـهع  زا  ناملـس  هک  یگنـس  هلآ و 

.تسا هداد  دیون  دنا ، هدمآ  قئاف  رـصع  نآ  گرزب  ياه  تردـق  رب  نآ  رد  هک  هنادـنمزوریپ  نشور و  يا  هدـنیآ  هب  ار  ناناملـسم  هلآ ،
.دنک داجیا  دیدرت  هلأسم ، لصا  رد  اهدیون  نیا  صوصخ  رد  داضتم  فلتخم و  ياه  فیصوت  دیابن 

يونعم میلاعت  اتکی و  يادخ  هب  نامیا  يزوریپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاّیبدا  رد  يزوریپ  زا  روظنم  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  اهنت 
رظن هب  اذل  .دراد  دوجو  برع  ناروطارپما  نایاشگروشک و  سوماق  رد  هچنآ  هن  تسا و  برعلاهریزج  رواجم  ياه  نیمزرس  رد  مالسا 

.دشاب رتلوبقم  روکذم ، ثیدح  رکذ  رد  قاحسا  نبا  نایب  دسر  یم 

ار لاوقا  كرتـشم  دوجو  یفن  لاـجم  يا  هدـنهوژپ  ره  هک  تسا  يّدـح  هب  یخیراـت  نوتم  رد  يا  هعقاو  نینچ  ساـکعنا  ناوـنع ، ره  هب 
.تشاد دهاوخن 

نیرت و ساّسح  رد  ربمایپ  دیون  هک  تسا  ناملس » ربمایپ و  ناتساد   » ِعضوم ییایفارغج  ّتیعقوم  تسا ، مهم  یسانش  هنیدم  رظن  زا  هچنآ 
نامیا ناوت  هرصاحم ، طیارش  نیرت  تخس 

ص 336 ج 2 ، یسراف ، همجرت  ص 450 . ج 2 ، یلصا ، نتم  يزاغم ،» - » 1
ص 1070 ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خیرات  - » 2

195 صص 197 - ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ریثک نبا  - 3
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.تسا هدرک  نادنچود  ار  هباحص 

ریقح هب  .ق - .ه  ات 1368  ياه 1361  لاس  هلصاف  رد  هنیدم  رادرهش  راّطع - یفطصم  دّیـس  موحرم  يزور  هنیدم ، هب  تسخن  رفـس  رد 
: تفگ

»؟ يا هدید  داد ، یم  دیون  ار  مالـسا  ندش  یناهج  هبرـض ، ره  رد  ربمایپ  دوبن و  نآ  نتـسکش  هب  رداق  ناملـس  هک  ار  یگنـس  ّلحم  ایآ  »
: متفگ

ّالاو .تفای  هر  ناوت  یمن  یعـضوم  نینچ  هب  ًاتجیتن  هدـنامن ، ياجب  يراـثآ  قدـنخ ، زا  نوچ  یلو  دـشاب ؛ قدـنخ  ریـسم  رد  دـیاب  ریخ ؛ »
: تفگ دوخ  تامولعم  هب  نانیمطا  اب  ناشیا  .دنتشاد » یم  يا  هراشا  مان و  نآ  زا  ناناد  یفارغج 

« .مربب اجنآ  ار  امش  هک  دیراذگب  رارق  ار  يزور  تسا ! صّخشم  هنیدم  لها  دزن  علس ، هوک  نییاپ  رد  عضوم  نیا  ّلحم  »

ار دوخ  یناقفخ  تلاح  یعونـصم ، نژیـسکا  لوسپک  اب  ًابلاغ  هک  سَفن  دـیدش  یگنت  نس و  تلوهک  ّتلع  هب  راّـطع  موحرم  هنافّـسأتم 
.دنک افو  هدعو  نیا  هب  تسناوتن  دومن ، یم  مارآ 

ات متشاد ؛ ییاهوجو  تسج  لحم ، نیا  تخانش  یپ  رد  متشاد ، هنیدم  یلامش  قطانم  هب  هک  يرفس  رذگ و  ره  رد  دعب و  هب  زور  نآ  زا 
فیخ هقطنم  ار  اـجنآ  .مدرک  ادـیپ  نیرق  ِکـچوک  هوک  یلامـش  هنماد  هب  یهار  ءاضیبلاهرخـص  اـی  ناملـس  هرخـص  ناوـنع  هب  هک  نیا 

، یلاوح نآ  رد  دنتـسناوتن  ناناملـسم  هک  نیا  رب  ینبم  یخیرات  تادنتـسم  اب  هک  تخـس  ياـه  گنـس  اـب  نیمز  .دـنیوگ  یم  ثاوغـألا 
ناناملـسم عضاوم  رد  ذوفن  هب  رداق  ناتـسرپ  تب  هک  هدوب  ناکم  نیمه  رد  ًارهاظ  دراد و  تقباطم  دننک ، رفح  مزال  يانهپ  هب  ار  قدنخ 

.تشگ نت  هب  نت  ياهدربن  هب  رجنم  دندش و 

ینونک ّلحم  رد  دیاب  ًادودح  علس و  هوک  لامش  رد  تسا ، دودبع  نب  ورمع  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  دربن  نامه  اهنآ  مها  هک  اهدربن  نیا 
.دشاب (1) هداد  يور  هنیدم  یلعف  یشزرو  مویداتسا  نامتخاس 

-/ علـس هوک  قدنخ و  نایم  راز /- هروش  رد  ار  نت  هب  نت  ياهدربن  هعقاو  هک  ص 1074  ج 3 ، كولملا ،» لسّرلا و  خـیرات  ، » يربط - 1
.دناد یم 
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هظیرق ینب  دجسم  ت : / 6

: دنک یم  لقن  راِّشب  نب  دّمحم  زا  حیحص »  » باتک رد  يراخب 

: لوقی هنع  ُهَّللا  یضَر  َّيردخلا  ٍدیعسابأ  تعمس  لاق  همامأ  ابأ  تعمس  لاق 

یلإ اوموق  راصنألل : لاق  دجسملا  نم  انَد  املف  رامح ، یلع  یتأف  ٍدعـس ، یلإ  ُّیبنلا  لَسراف  ذاعُم ، نب  دعـس  مکح  یلع  هظیرق  لهأ  لزن  »
هراشا دعس  ّتیمکح  يارجام  هب  یخیرات ، دنـس  نیا  رد   (1) دعـس .»...  لاقف  .کمکح  یلع  اولزن  ءالؤه  لاقف : مکریخ - وأ  مکدِّیس -

مایا رد  ربمایپ  هک  دهد  یم  ناشن  دجسملا » نم  انَد  اّملف   » هک نیا  هب  دیعسوبا  دیکأت  یلو  میدرک ؛ دای  نآ  زا  لیـصفت  هب  هک  تسا  هدش 
دندومن و یم  ادا  اجنآ  رد  ار  اهزامن  ناناملسم  دندوب و  هدرک  باختنا  دجسم  ناونع  هب  تدابع ، تهج  ار  یّلحم  هظیرق ، ینب  هرصاحم 

قالطا دجـسم »  » نآ هب  هک  ددرگ  یم  یّلحم  دراو  دوش ، یم  لحم  نآ  مزاع  یبن  دجـسم  رد  دوخ  هاـگ  همیخ  زا  ذاـعم  نب  دعـس  یتقو 
.تسا هدش  یم 

ناک يذلا  دجـسملا  دجـسم ...« : زا  دارم  هک  هداد  رارق  دـییأت  دروم  دجـسملا » نم  اند  املف   » لیذ ینالقـسع  رجح  نبا  ار  ّتیعقاو  نیا 
نکاما زا  دوخ  خیرات  رد  هّبـش  نبا   (2) مهراصح .» ماّیأ  هظیرق  ینب  راید  یف  هیف  هالـصلل  هّدعأ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  یبنلا -

نآ اهدعب  هک  دناوخ  زامن  رضخ  هلیبق  زا  ینز  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دیوگ  یم  یتادنتـسم  ساسا  رب  هنیدم ،
هب يدجسم  يانب  ءزج  هناخ 

ادـخ ربمایپ  دـنداهن و  ندرگ  ذاعم  نب  دعـس  يرواد  هب  هظیرق  ینب  هک  مدینـش  يردـخ  دیعـسوبا  زا  تفگ : هک  مدینـش  هماما  ابا  زا  - » 1
ای ناترورـس - مارتـحا  هب  دوـمرف : دـمآ ، دجـسم  کـیدزن  نوـچ  دـمآ ، يرتـسا  رب  راوـس  وا  دـناوخارف و  ار  دعـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

حیحـص کن : تفگ .»... : دعـس  سپ  .دـنا  هداهن  ندرگ  وت  مکح  هب  هظیرق  ینب  نانیا  دـنتفگ : دعـس  هب  سپ  .دـیزیخ  اـپ  هب  ناـترتهِم -
«، يراخبلا حیحص  حرـشب  يرابلا  حتف  ، » ینالقـسع رجح  نبا  کن : بازحألا .» نم  یبّنلا  عجر   » باب ، 30 يزاغم ، باتک 64 ، يراخب ،

رکفلاراد زاب ، نب  زیزعلادبع  پاچ  ثیدح 4121 ، ص 411 ، ج 7 ،
.كردم نامه  يرابلا ،» حتف  - » 2
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.دش هظیرق  ینب  مان 

، هظیرق ینب  هرـصاحم  ماّیا  رد  ربمایپ  تدابع  ِّتقوم  ّلحم  رد  يدجـسم  يانب  رد  کلملادـبع  نب  دـیلو  هک  تسا  هدرک  هراشا  هلابز  نبا 
.تسا هدیزرو  یّصاخ  مامتها 

خّروم يرطم - .تسا  هدرک  فیصوت  هبورخم  ياهراوید  فقس و  اب  نوتس  هدزناش  ياراد  ار  نآ  هدید و  ار  دجـسم  يانب  زین  راّجن  نبا 
یقاب يرجه  مهن  نرق  ات  یعـضو  فصو و  نینچ  .تسا  هدرک  تیؤر  هدوب ، نوتـس  فقـس و  دقاف  هک  ار  انب  راثآ  يایاقب  یندم - رگید 

لاس 893 ه رد  هنیدم - مرحلا  خیش  یعاجش /- نیهاش  هک  نیا  زا  یلو  تسا ؛ هدرک  دای  يرییغت  چیه  یب  نآ  زا  يدوهمس  دوب و  هدنام 
.تسا هدش  يزاسزاب  نآ  ياه  تمسق  زا  یضعب  دوش  یم  مولعم  هدرک ، ریمعت  تّمرم و  ار  نآ 

تماق فصن  يدـنلب  هب  يراوید  هلیـسو  هب  هک  هتـسناد  رتم  هس  لـهچ و  ار  نآ  لوط  رتم و  راـهچ  لـهچ و  ار  دجـسم  ضرع  يدوهمس 
.دنا (1) هدرک  روصحم  ار  نآ  ناسنا ،

ص 419 ج 1 ، نیمرحلاهآرم ،» ، » اشاپ تعفر  ص 823 . ج 3 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمس - 1
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ناناملسم عافد  هنیدم و  هب  هدرتسگ  یمجاهت  كرادت  ربیخ ؛ مراهچ : لصف 

تّیعقوم هژاو و  ربیخ ، فلا :

: هک هتسناد  هریزج  هبش  نایدوهی  ّصاخ  نابز  رد  جیار  یحالطصا  یبرع و  ریغ  ار  ربیخ  هژاو  يومح  توقای 

هقطنم نآ  رد  هک  ییاـه  هعلق   ) هعلق عـمج  ناوـنع  هب  رباـیخ »  » هژاو یبرع  ناـبز  رد  راـبتعا  نیمه  هب   (1) نصحلا .» دوهیلا : ناـسلب  وه  »
.دبای یم  جاور  تسا ) هتشاد  دوجو 

: هک دناوخ  یم  ربیخ  تهج  نادب  ار  روکذم  نیمزرس  وا  هک  تسا  هدرک  دانتسا  بتاک  دمحم  نب  لهس  هتفگ  هب  نامورگ  فلدا 

ناّفلؤم هّجوت  دروم  هک  ار - يدانتـسا  نینچ   (2) .اهب » ّرقتسا  نم  لّوأ  لیئالهم  نب  هیناک  نب  ربیخ  نم  اهمـسا  تقتـشا  هحاولا  هذه  ّنإ  »
نیا اب  .دنا  هتـسناد  .ق ) .ه   337  ) برع نابز  روهـشم  سانـش  تغل  یجاجز  نمحّرلادبع  مساقلاوبا  زا  ًامومع  تسا - هتفرگ  رارق  یبرع 

.تسا (4) هتسناد   (3) هلهس » نیطلا  هبیط  يا  هربخ  ضرا   » يانعم هب  ار  ربیخ  دیرد ، نبا  همه 

1907 م یچناخلا ، هرهاق ، پاچ  ص 495 ، ج 3 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 1
: کـن .دـش » نکاـس  نآ  رد  هـک  دوـب  یـسک  نیتـسخن  هـک  هدـش  ساـبتقا  لـیئالهم  نـب  هیناـک  نـب  ربـیخ  ماـن  زا  تـشد  نـیا  ماـن  - » 2

ص 54 یبرع ، همجرت  د ، خ / ج 9 ، هّیمالسإلا ،» فراعملاهریاد  »
« .دراد بوخ  كاخ  تسا و  تشد  ینعی  تسا ؛ هربخ  نیمزرس  - » 3

ص 356 ج 3 ، هغّللاهرهمج ،» : » کن - 4
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عبانم نآ  شریذپ  يارب  دراد و  يرتشیب  قباطت  یمارآ  يربع و  یناتـساب  یـسانش  نابز  اب  يومح  توقای  هّیرظن  هیرظن ، هس  نیا  نایم  زا 
ناخّروم ار  نآ  هک  هذبر »  » هژاو اب  لیئالهم » نب  هیناق   » رـسپ ناونع  هب  ربیخ  یبسَنو  يداژن  دنویپ  هّتبلا  .تسام  تسد  رد  يرت  لوبق  لباق 

دعاقتم ار  یجاجز  یبلک و  نبا  دـننام  برع  ياـه  هناـسفا  تخانـش  ناصّـصختم  برثی ، نارتخد  هرقـش  دورز و  ربیخ و  يومع  برع ،
مان ندرک  بوسنم  دـسر : یم  رظن  هب  .دـننک  وجتـسج  یـسانش  نابز  هن  يا و  هناسفا  ياه  هشیر  روکذـم  ياه  مان  يارب  اـت  تسا  هدرک 

.دریگ رارق  يزورما  ناقّقحم  دامتعا  دروم  دناوت  یمن  تسا ، تخانش  سرتسد  زا  رود  اهنآ  تایح  خیرات  هک  يدارفا  هب  اه  نیمزرس 

ترجاهم زاجح  نیمزرـس  لخاد  هب  برع  هریزج  هبـش  لامـش  زا  هک  ینایدوهی  تنوکـس  ّلـحم  ناونع  هب  ربیخ ، نیمزرـس  لاـح  ره  هب 
زا ناقّقحم  زا  یضعب  اذل  .دناوخ  برعریغ  ار  اهنآ  یلصا  داژن  ناوت  یمن  دراد (1) و  يا  هقباسرپ  دنتسُم و  یخیرات  هنیرید  دنا ، هدرک 

ار دیرد  نبا  رظن  تسا ، هدوب  يدوهیریغ  بارعا  تنوکس  ّلحم  نیمزرـس  نیا  ربیخ ، رد  نایدوهی  تنوکـس  زا  لبق  دندقتعم : هک  اجنآ 
.دنا هدش  اریذپ  ربیخ  هژاو  يا  هشیر  فیرعت  رد 

نایدوهی و تنوکـس  دوب و  يزرواـشک  يارب  زاـجح  دـعاسم  ياـه  نیمز  نیرتهب  زا  یکی  ییاـیفارغج ، ّتیعقوم  رظن  زا  ربیخ  نیمزرس 
نادوهی عّمجت  ّمهم  زکارم  زا  یکی  ناونع  هب  یخیرات ، راودا  همه  رد  هک  دیدرگ  ثعاب  نآ ، ترواجم  رد  نافطغ  ذّفنتم  ردتقم و  هلیبق 

هب فورعم   ) یلهاج رـصع  رد  برع  ّمهم  ياهرازاب  زا  یکی  لکـش  هب  يداـصتقا  رظن  زا  دـیآرد و  ناـفطغ  هلیبق  دـالب  زا  ینیمزرـس  و 
.دنک تیبثت  زاجح  نیمزرس  ِبرع  لیابق  تشونرس  رب  نامأوت  ار  دوخ  ینید  يداصتقا - هطلس  ربیخ ) هاطن  قوس 

یمدرم ار  نیمزرس  نآ  نادوهی  برع ، ناخّروم  مومع  هک  دوب  هتـسویپ  عوقو  هب  ربیخ  رد  یعیاقو  هچ  هک  تسا  لوهجم  هدنراگن  يارب 
: دسیون یم  یسولآ  دنا ! هدناوخ  ثیبخو  راّکم 

(2) .ثبخلاو » رکملاب  نوفصوی  اوناکو  هبرعتسملا  دوهیلا  نم  لئابق  اهیف  ناکو  ربیخ ...  »

.یلع نینسح  داؤف  یبرع : همجرت  ص 249 ، میدقلا ،» یبرعلا  خیراتلا  - » 1
.ق .ه   1342 هثیدحلا ، بتکلاراد  هرهاق ، پاچ 3 ، ص 192 ، ج 1 ، برعلا ،» ِلاوحا  هفرعم  یف  برالا  غولب  - » 2
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زا  (1) .ثبخلا » رکملاب و  نوفوصوم  ربیخ  دوهی  و  : » هک تسا  هداد  رارق  حیرـصت  دروم  ربیخ  هژاو  لـیذ  رد  یناتـسب »  » ار هلأـسم  نیمه 
رارق تسا ، میَلُـس  ینب  هّرح  زا  سپ  برعلاهریزج  هّرح  نیرتگرزب  هک  ربیخ  هّرح  ترواجم  رد  ربیخ  نیمزرـس  ییایفارغج ، ّتیعقوم  رظن 
یمان ار  نآ  زا  کی  ره  هدـش ، میـسقت  يدّدـعتم  ياه  هّرح  هب  ربیخ ، گرزب  هّرح  برع ، میدـق  ییایفارغج  نوتم  رد  یلو  تسا ؛ هتفرگ 

: دنا هداد 

، هتفرگ رارق  نآ  رد  ربیخ  لزانم  هک  ار  نآ  طسو  و  دغرض ) هبال  دغرض /(  هّرح  ار  نآ  یقرش  لامش  كدف ، هّرح  ار  نآ  یقرـش  بونج 
.تسا هدوب  روهشم  یلیل  هّرح  مسا  هب  يرقلا ، يداو  ياه  یکیدزن  هنیدم و  لامش  ات  زین  نآ  یبرغ  تمس  .دنا  هدناوخ  راّنلا  هّرح 

هّرح ياهرازگیر  نایم  هک  ار  دابآ  ینوکـسم و  زبسرـس و  ياه  نیمز  ییایفارغج  ّتیعقوم  ناوت  یم  هک  تسا  ییایفارغج  شرگن  نیا  اب 
.داد رارق  ییاسانش  دروم  دنراد ، رارق  ربیخ 

عقاو لامش  رد  دغرض  ِنیمزرس  زین ، نآ  یبونج  ِتمس  رد  هتفرگ و  رارق  كدف  کیدزن  عیدی  نیمزرس  نآ و  ِقرش  رد  كدف  نیمزرس 
.تسا هدش 

نیمزرـس رد  دـناوخ ، یم  داو  ار  نآ  برع  دوش و  یم  يراج  نآ  رد  لیـس  هک  ییاه  هّپت  ای  تسا  عقاو  اه  هوک  نایم  هک  ییاه  هّرد  اـّما 
: تسا رایسب  ربیخ 

رارق هرقـشلا  يداو  نآ  ترواجم  رد  .دنیوگ  یم  هردـیوص  نآ  هب  ربیخ  نکاس  مدرم  زورما  هک  مینک  دای  فّرط  يداو  زا  دـیاب  تسخن 
.دنیوگ یم  هیکانحلا  نآ  هب  زورما  هک  دراد  رارق  لخن  يداو  نآ  یقرش  ترواجم  رد  لیَخُّنلاداو و  شقرشم  رد  تسا و  هتفرگ 

یم يزرواشک  راک  هب  يراج ، بآ  روفو  اب  دننک و  یم  یگدنز  مدرم ، نآ  رد  هک  مدـید  يدّدـعتم  ياهاتـسور  اه  يداو  نیا  مامت  رد 
.دنزادرپ

یبرغ بونج  هب  ار  هروکلا  هّرح  هقطنم ، نیا  ِطسو  هب  ار  ربیخ  هّرح  .دـنرب  یم  مان  هّرح  مهم  قطاـنم  زا  مدرم  رتشیب  یگداـس ، هب  هزورما 
.دننک یم  قالطا  شلامش  هب  ار  میَتُه  هّرح  نآ و 

ّطخ رد  نآ  یبونج  تهج  تسا : رارق  نیدـب  هدیـسر ، متـسد  هب  هک  زاجح  نیمزرـس  ییاـیفارغج  عباـنم  نیرخآ  رد  هّرح  نیا  تحاـسم 
برغ 30/ رد  40 و  لوط 35 / ّطخ  هب  قرش  زا  دراد و  دادتما  نآ  لامـش  رد   26 ضرع 30 / ّطخ  ات  ًابیرقت   24 ییایفارغج 35 / ضرع 

.تسا  38

ص 507 ج 7 ، یناتسبلا ،» فراعملاهریاد  - » 1
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هرمونب و لیابق  كدف ، ربیخ و  نیب  هّرح و  برغم  زکرم و  رد  عجشا  نافطغ و  لیابق  تنوکس  ّلحم  ربیخ  نیمزرس  یسانش  هلیبق  رظن  زا 
.دندرب یم  رس  هب  هْنیَهُج  هلیبق  زا  یعمج  لیابق ، نیا  یبرغ  تمس  رد  هرازفونب و 

؛ دوب لیاح  نیـشنریما  عبات  ربیخ ، .ق  .ه  زا 1390  لبق  ات  .دنتـسه (1)  میَتُهونب  هلیبق  هب  نیبوسنم  ربیخ ، نیمزرـس  نینکاس  بلاغ  هزورما 
رفن ًاعمج 32221  دندوب و  نآ  عبات  هک  يدابآ  اتسور و 44  نتـشاد 29  اب  ربیخ  هک  مدرب  یپ  .ه ق  ات 1397  ياه 1395  لاس  رد  یلو 

.دیآ (2) یم  رامش  هب  هنیدم  تراما  عبات  ینیشنریما  يدوعس ، ناتسبرع  يرادا  تامیسقت  رظن  زا  تشاد ، تیعمج 

زاجح نایدوهی  هاگیاپ  ربیخ ، ب :

هراشا

: تشون .ق  .ه  لاس 375  هب  دوخ  باتک  رد  یسّدقم »  » یتقو

تاذ نصحلاک  هریغـص  هنیدـم   » ار ربیخ  یـسیردا ،»  » یتقو دروآ (3) و  نایم  هب  نخـس  یخیرات  ترهـش  کی  زا  نیـصح » دـلب  ربیخ  »
فدارتم نیا  ربانب  .دوبن (5)  لـئاق  ربیخ  يارب  یتّیعقوم  نآ ، تاماکحتـسا  عـالق و  زکرمت  رب  دـیکأت  زج  دـناوخ ،  (4) عورز » لـخنلا و 
یناعمـس .دـیامن  یم  یفّرعم  زاجح » نادوهی  ناگداپ   » ناونع هب  رهـش ، کی  زا  شیب  ار  ربیخ  یبرع ، نصح  اب  يربع  ِربیخ  يانعم  ندوب 

: دسیون یم  يربیخلا  هملک  لیذ 

1970 م ضایر ، پاچ  ، 222 صص 226 - هریزجلا » برغ  لامش  یف  ، » رساجلا دمح  . 863 صص 869 - موس ، لاس  برعلاهّلجم ، - 1
داصتقالا هیلاـملا و  هرازو  هنـس 1390 ،» هّیدوعـسلا ، هّیبرعلا  هکلمملا  یف  رجهلا  يرقلا و  ندُـملا و  تایّمـسم  لیلد  : » کـن نینچمه  - 2

ثیغ نب  قتاـع  ياـه : هلاـقم  کـن : زین  .ق  .ه  هنـس 1394  هّیلخاّدـلا ، هرازو  هکلمملا ،» یف  لـیابقلا  يرقلا و  لـیلد  : » کـن زین  .ینطولا 
هاگشناد پاچ  هّیدوعسلا ،» هّیبرعلا  هکلمملا  سلطا  ، » یجقدنب هزمح  نیسح  کن : نینچمه  .زاجحلا و  هیدوا  برعلا ، هلجم  رد  يدالبلا 

.ه ق  1389 دروفسکا ،
ص 83 میلاقألا ،» هفرعم  یف  میساقّتلا  نسحا  - » 3

« .دراد رازتشک  لخن و  ناتخرد  هک  هعلق  لکش  هب  دوب  یکچوک  كرهش  - » 4
.یلصا نتم  ص 89 ، نادلبلا ،» میوقت  ، » ءادفلاوبا - 5
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زارف رب  تخس و  ياه  گنس  اب  ربیخ  ياه  هعلق  رثکا   (1) .ماشلا » قیرط  یلع  هنیدملا  نم  لزانم  یلع  هنیصح  هعلقل  مسإل  هبـسن )  ) اذه »
هدش عقاو  یقرـش  بونج  تمـسق  رد  هعلق  ود  اهنت  .دنا  هدـش  هداهن  انب  دراد ، دوجو  یبونج  یبرغ و  يداو  ود  رد  هک  یگنـس  ياه  هّپت 

رب فلتخم  ياه  مان  رارکت  اب  تسا و  هدش  دای  فالتخا  هب  زاجح  يایفارغج  هریس و  یخیرات ، نوتم  رد  عالق  نیا  مان  هنافـسأتم  تسا و 
ربیخ رد  اه  هعلق  نیا  تخانـش  ّتیّمها  هب  رظن  لاح  ره  هب  .دزاس  یم  نادنچود  عالق ، قیقد  تخانـش  رد  ار  ام  ياهدیدرت  عضوم ، کی 

ییایفارغج یخیرات و  تادنتـسم  هسیاقم  امدق و  ءارآ  قیبطت  هب  ترجه ، تسخن  ياه  لاس  رد  ربیخ  عیاقو  ِیخیرات  كرد  روظنم  هب  و 
: میزادرپ یم  يدنب  عمج  هب  ربیخ ، یلعف  ّتیعقوم  یسررب  زا  سپ  هتخادرپ و 

صومَقلا هعلق  ب : / 1

زین يدابآزوریف  هتـسناد (2) و  قیقحلا  یبأ  ینب  هعلق  نامه  ار  صومقلا  قیقُحلا .» یبا  ینب  نصِح  صومقلا  مث   » ِترابع اب  قاحـسا  نبا 
ار صومقلا  ، (4) يدوهی » قیقحلا  یبا  نصح  هیلع  ربیخب  لبج  وهو  صومقلا :  » ِترابع اـب  يومح ، توقاـی  .تسا (3)  هتفریذپ  ار  نآ 

ياج رد  يومح  توقاـی  .تسا (5)  هتـشادرارق  نآ  زارف  رب  يدوهی  قـیقحلا  یبأ  هعلق  هک  هدـناوخ  ربـیخ  ياـه  هوـک  زا  فاـق  حـتف  هب 
هدرک داـی  قیقحلا » ینب  نصح  وه  ربـیخ و  نوصح  دـحَأ   » ِفصو اـب  نآ  زا  تسا و  هدرک  تبث  ضوُمُغلا  ار  صوـمقلا  شباـتکرگید ،

هب هّصاـخ  نوتم  زا  یخرب  رد  هعلق  نیا  تسا ، هدوب  صومقلا  هعلق  بحاـص  ریثـک ، نبا  حیرـصت  هب  يدوهی  بحرم  نوـچ  .تسا (6) و 
.تسا (7) فورعم  زین  بحرم  هعلق 

ص 202 ج 5 ، باسنألا ،» - » 1
ص 344 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

ص 134 مناغملا ،» - » 3
« .تشاد رارق  نآ  زارف  رب  يدوهی  قیقح  یبا  هعلق  هک  ربیخ  رد  تسا  یهوک  مان  صومق ، - » 4

ص 161 ج 7 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 5
ص 306 دّلجم 5 ، نادلبلا ، مجعم  - 6

ص 540 جحلا ،» قرط  نکاما  کسانملا و  : » کن زین  ص 187 . ج 4 ، هیاهنلا ،» هیادبلا و  - » 7
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ظاحل زا  ربیخ  هعلق  نیرتگرزب  صومغلا  هعلق  ًالّوا  هک  تفریذـپ  یخیراـت ، دنـس  اـه  هد  ییاـهن  يدـنب  عمج  اـب  ناوت  یم  ساـسا  نیا  رب 
هتـشاد ترهـش  نصحلا  هب  خـیرات  رد  هک  تسا  يا  هعلق  نامه  هعلق  نیا  ًایناث  هدوب و  فارطا  ياه  يداو  رب  ّطلـست  عافترا و  تحاـسم ،

.دنیوگ یم  نوصحلا  نآ  هب  مدینش ، ربیخ  هقطنم  رد  هدنراگن  هک  هنوگنآ  مه  هزورما  تسا و 

.دنراد هناشن  ربیخ  رد  ار  عضوم  کی  قیقحلا ، یبا  ینب  صومغلا و  بحرم ، ياه  مان 

مِعان هعلق  ب : / 2

: دسیون یم  ًاحیرص  قاحسا  نبا 

ار معان  هعلق  يومح (3) ، توقای  يدابآزوریف (2) و   (1) هملْـسَم .» نبا  دومحم  ِلُتق  هدنع  معان و  نْصِح  حـتتفا  مهنوصح  لّوأ  ناک  »
هیلع هللا  یلص  دّمحم  نارای  زا  یلهْشألا - هملسم  نب  دومحم  نآ  رانک  رد  ناخّروم ، همه  هتفگ  هب  هک  دنا  هتسناد  ربیخ  عالق  زا  يا  هعلق 

.تسا هدش  هتشک  ربیخ  عیاقو  نایرج  رد  روهشم - یباحص  هملْسَم /- نب  دمحم  ردارب  و  هلآ - و 

ملالُّسلا هعلق  ب : / 3

همه تسا (4) ، هدرک  تـبث  ملیلـس  ار  ملالُـس »  » هژاو هـک  هریزجلا » ملاـعم  جـحلا و  قرط  نکاـما  کـسانملا و   » بحاـص يانثتـسا  هـب 
.دنرادن يدیدرت  فالتخا و  ملالس »  » هملک طبض  رد  ناسیون  هریس  ناخّروم و 

.دنا (5) هدرب  مان  ربیخ  عیاقو  نمض  رد  هعلق  نیا  زا  دعس  نبا  قاحسا و  نبا 

ص 44. ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  : » کن - 1
ص 134. مناغملا ،» - » 2

ص 140. ج 8 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 3
.م  1969 ضایر ، ص 359 ، کسانملا ،»...  - » 4

ص 106 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا   » ص 347 و ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 5

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 951 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_353_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_353_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_353_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_353_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_353_5
http://www.ghaemiyeh.com


354 ص :

توقای .دراد  یتراشا  زین  مْلیَلُس  ظّفلت  هب  هتسناد ، ربیخ » نوصح  نم  نصح   » ار ِملالُس  هک  نیا  نمـض  مجعتـسا » ام  مجعم   » رد يرکبلا 
: دیوگ یم  ِملالُّسلا  هراب  رد  درب ، یم  ربیخ  ییایفارغج  فیصوت  لیذ  هعلق  نیا  زا  هک  یمان  رب  دیزم  يومح 

(1) .هَّللا » لوسر  یلع  ًاحتف  اهرخآ  اهنصحأ و  نم  ناک  ربیخب و  نصح  »

هبیتکلا هعلق  ب : / 4

ار تباتک  ظفل و  نیمه  هنیدـملا » خـیرات   » رد هّبـش  نبا  دانتـسا  هب  يدوهمـس  تسا و  هدرک  تبث  هبیثکلا  ار  نآ  لاومـألا »  » رد دـیبعوبا 
: هک تسا  هدیزگرب 

هدرک و طبض  هَبیتَک  تروص  هب  ار  هعلق  نیا  مان  يومح  توقای   (2) ملالس .» حیطولا و  یلی  امم  یه  سمخلا و  یف  هبیثکلا  تجرخ  «و 
: هک ربیخ  رد  يا  هعلق  مان  ناونع  هب  هبیتکلا  زا  قاحسا  نبا   (3) .ربیخ » نوصح  نم  نصح  وه  و  : » تسا هدروآ  نآ  فصو  رد 

: دسیون یم  یتقو  دنچره  درب (4) ؛ یم  مان  یبنلا » مهس  هَّللا و  َسَمُخ  هبیتکلا  تناک  «و 

هب هبیتکلا »  » هژاو دـسر  یم  رظن  هب  نیملـسملا » لاـجر  نیب  هئاـسن و  نیب  هتبارق و  نیب  صاـخ  يداو  یه  هبیتـکلا و  هَّللا  لوسر  مسق  مث  »
نآ حیحـص  هک  یلاح  رد  دـنک ؛ یم  هدافتـسا  صاخ  يداو  ریبعت  زا  هابتـشا  هب  هک  نیا  نمـض  .تسا  هتفرن  راک  هب  هعلق  کی  ماـن  ینعم 

! تسا صلخ  يداو 

تسا رظن  مه  يدقاو  اب  زین  يدابآزوریف  .دنک (5)  یم  دای  نآ  زا  اعینم » ًانـصح   » ِفصو اب  دناد و  یم  يا  هعلق  مان  ار  هبیتکلا »  » يدقاو
هک دوش  یم  مولعم  یخیراـت ، دانـسا  ءارآ و  رگید  رب  یهّجوت  كدـنا  اـب  .تسا (6)  هتـسناد  ربیخ  عـالق  زا  يا  هعلق  ماـن  ار  هبیتکلا »  » و

دناوت یمن  هبیتکلا 

«. دـمآرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ریخـست  هب  اه  هعلق  مامت  زا  دـعب  دوب و  اهنآ  نیرت  مکحتـسم  هک  ربیخ  رد  دوب  يا  هعلق  - » 1
ج 5 ص 102 نادلبلا ،» مجعم  : » کن

ص 1209 ءزج 4 ، افولا ،» ءافو  - » 2
ص 216 ءزج 7 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 3

352 صص 363 - ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 4
ص 119 ج 4 ، هیاهّنلا ،» هیادبلا و  ، » ریثک نبا  - 5

ص 356 مناغملا ،» - » 6
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ياه يدـنلب  رب  ًارهاظ  هک  مینادـب  یکچوک  ياه  هعلق  هعومجم  ماـن  ار  هبیتکلا  هک  تسا  نآ  حیحـص  .دـشاب  یـصّخشم  هعلق  ماـن  اـهنت 
.دندوب هدش  انب  هبیتکلا 

(1) هبیتکلا .» یمسی  : » هک تسا  هتسناد  ناربط  ات  حیطو  هب  لصّتم  يداو  ار  نآ  کسانملا »  » بحاص

حیِطَولا هعلق  ب : / 5

نب مساق  یلو  تسا (2) ؛ هتسناد  ملالسلاو » وه  ًاحتف  اهرخآ  اهنصحأ و  اهمظعا و  ربیخ و  نوصح  نم  نصح   » ار حیطولا  يدابآزوریف ،
.تسا هدرک  تبث  هحیطولا  ار  نآ  لاومألا »  » رد دیبعوبا ) .ق /(  .ه  ياّفوتم 223   ) مالس

هدوب نآ  ياه  يدنلب  رب  یتاماکحتسا  اب  ینیمزرـس  عرازم و  مان  حیطولا  هک  دیآ  یمرب  نینچ  ص 540  کسانملا ،»  » بحاص هتشون  زا 
: هک تسا 

« .ناربط یلا  حیطولاب  لصتملا  يداو  مث  موزخم ، ینب  بلطملا و  ینب  یبنلا و  جاوزا  معُط  اهیف  »

: دسیون یم  هک  قاحسا  نبا  یخیرات  دنس  هب  هّجوت  اب  لاح  ره  هب 

.دور (3) یمن  يا  هعلق  نینچ  دوجو  رب  يدیدرت  يزاغم ،»  » رد يدقاو  هتفگ  و  حیِطَولا » مهنصِح  یلإ  اوهتنا  هَّللا ...  لوسر  حتتفا  املو  »

هاَطَنلا هعلق  ب : / 6

: هک دنک  یم  دانتسا  يرشخمز  هب  تسا (4) و  هدناوخ  ربیخ  نیمزرس  زا  یتمسق  مان  ار  هاطن  يومح ، توقای 

ءام نیع  هاطن  و  اهارق ...  لیخن  ضعب  یقست  اهب  : » هک تسا  هدوب  يا  همشچ  مان  هاطن  »

ص 540 نادلبلا ،» مجعم  - » 1
ص 430 مناغملا ،» - » 2

ص 347 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 3
ص 297 ءزج 8 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 4
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داتفا و ناناملسم  تسد  هب  هک  دنا  هتـسناد  ربیخ  رد  هعلق  نیتسخن  ار  نآ  ناخّروم  لاح  ره  هب   (1) اهلیخن .» یقست  ربیخ  يرق  نم  هیرقب 
.دنک یم  دای  ماوع  نب  ریبز  مهس  ناونع  هب  نآ  زا  قاحسا  نبا 

نصح نآ  رد  هک  تسا  ربیخ  ياه  يداو  زا  یکی  مان  هاطن  هک  دیآ  یم  رب  نینچ   540 ص 541 - کسانملا ،»  » بحاص ياه  هتشون  زا 
همـشچ هب  سپـس  دـنک و  یم  مولعم  ار  يداو  نیا  نیتسخن  ّدـح  نینچمه  کـسانملا »  » بحاـص .تسا  هتـشاد  رارق  وا  رـصق  بحرم و 

تسد هب  ربیخ  رد  هک  یهاگلزنم  نیلّوا  هک  دوش  یم  مولعم  وا  مالک  يانبم  رب  دراد و  یم  حیرـصت  يداو  نآ  رد  هحیّحللا  مان  هب  یّمهم 
«، يزاغم  » رد يدـقاو  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  نیماـضم  نیا  .تسا (2)  هدوب  بحرم /- ردارب  رـسای  لزنم  همق /- ینب  راد  داـتفا ، ناناملـسم 

: دسیون یم  ًاحیرص  هتسناد و  هاطن  هقطنم  رد  ار  ذاعم  نب  بعص  راصح 

ِماـن مه  هقطنم و  ناونع  هب  مه  هاـطن ،»  » هک دوش  یم  مولعم   (3) دـندیچوک » هاطن  معان و  هقطنم  ياهراصح  مامت  زا  یگمه  ناـیدوهی  »
.تسا هدوب  رظن  دروم  هقطنم  ِتاماکحتسا 

ُقِّشلا هعلق  ب : / 7

هتسناد ربیخ  ياه  هعلق  زا  یکی  مان  ار  نآ  هک  دنک  یم  دانتسا  يرـشخمز  هب  يومح  توقای  تسا و  هدش  تبث  نیـش  رـسک  هب  هژاو  نیا 
.دنا هتفگ  ربیخ  ترواجم  رد  كدف  هقطنم  ياهاتسور  زا  یکی  مان  ار  نآ  رگید  یضعب  .تسا (4) 

تاـقبّطلا  » رد دعـس  نبا  هتفگ  نآ ، هاوگ  تسا و  هدوـب  ّصاـخ  تاماکحتـسا  اـب  ینیمزرـس  ماـن  ّقـش ، تسا ، مّلـسم  هچنآ  لاـح  ره  هب 
: هک تسا  يربکلا »

«. رازنلا نصح  یبأ و  نصح  اهیف  نوصح  هب  و  قشلا ، »

هک ربیخ  ياه  يدابآ  زا  یکی  رد  تسا  يا  همـشچ  مان  هاطنو ، دش ...  یم  يرایبآ  اه  يدابآ  ياه  ناتـسلخن  زا  یخرب  نآ ، بآ  اب  - » 1
« .دنک یم  يرایبآ  ار  نآ  ياه  لخن 

« مجعتسا ام  مجعم  ، » يرکبلا - 2
ص 508 ج 2 ، یسراف ، همجرت  يزاغم ،» - » 3

ص 283 ج 5 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 4
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نصح ناوت  یم  اذل  تسا ؛ هدش  یم  قالطا  قش  هژاو  تاماکحتسا ، نیا  عومجم  رب  هک  دوش  یم  مّلسم  یخیرات ، نوتم  یسررب  اب  یلو 
.تسناد قِش  تاماکحتسا  هتسویپ  يازجا  ار  رازنلا  صح  لازنملا و  نصح  هاَُزبلا ، نصح  َّیبُأ ،

باتک رد  هدوب ، قطانم  ای  تاماکحتـسا  نیمادـک  ءزج  تسین  مولعم  هک  ربیخ  ياه  هعلق  زا  یـضعب  مان  هناگتفه ، عالق  نیا  يانثتـسا  هب 
: دننام میوش ؛ یم  وربور  نآ  اب  ربیخ ، عیاقو  نایرج  رد  تسا و  هدش  تبث  یخیرات  ياه 

يارب یناوارف  ییاذـغ  ّداوـم  نآ  رد  دوـب و  ذاـعم  نب  بعـص  هب  قـّلعتم  داـتفا ، ناناملـسم  تسد  هب  هک  يا  هعلق  نیموـس  بعـصلا : هـعلق 
.دش یم  يرادهگن  نایدوهی 

.دندش هیبخألا »  » هّجوتم قشلا ،»  » رد هازبلا » هعلق   » حتف زا  دعب  ناناملسم  هک  دیوگ  یم  درب و  یم  مان  هعلق  نیا  زا  يدقاو  هیبخألا : هعلق 

دوجو هب  اـجنآ  رد  ار  اـه  يریگرد  نیرتدـیدش  زا  یکی  ناـیدوهی  تسا و  هدوب  ربـیخ  هقطنم  رد  ماـن  نیا  هب  یجرب  ًارهاـظ  ریبّزلا : هعلق 
.دندروآ

صاصتخا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  کسانملا ،»  » بحاص حیرـصت  هب  انب  هک  هدوب  يدّدـعتم  ناتخرد  لخن و  ياراد  هَدْـجَو : هعلق 
.تفای

ترجه هناتسآ  رد  ربیخ ، پ :

مهافت حلص و  هب  توعد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  شالت  پ : / 1

زا ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  دـهد  یم  ناشن  قِرف ، رگید  نیملـسم و  نایم  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  نامیپ  داـقعنا 
زا شیب  اتـسار  نیا  رد  نایدوهی  دنا و  هتـشاد  ادخ  هب  نادـقتعم  همه  زا  يا  هعماج  لیکـشت  هب  یّـصاخ  هقالع  ترجه ، لّوا  لاس  نامه 

.دنا هدوب  راصنا  نارجاهم و  هّجوت  دروم  نیبئاص ، اه و  یتشترز  نایحیسم و 

نانآ یلو  دندرک ؛ یم  توعد  مالسا  هب  ار  نایدوهی  تفطالم ، اب  ماؤت  تمیالم و  تیاهن  رد  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
نوناق هیاس  ریز  همه  نیا  اب  .دندز  یم  زاب  رس  رما  نیا  زا 
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ّتینما دوب ، هتفرگ  تأشن  فلـس  ءاـیبنا  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ِیهلا  ینیب  ناـهج  هب  اـکّتا  اـب  هنیدـم و  ِیبهذـم  یتسیزمه 
.دش نیمضت  نایدوهی  يارب  هدیقع ، رکف و  يدازآ  يداصتقا و  یعامتجا ،

ناثراو هریزج ، هبـش  نایدوهی  رگید  اهنآ و  .دـنتفرگن  شیپ  ناناملـسم  لاـبق  رد  ار  یحیحـص  شور  یتّینما ، نینچ  هیاـس  رد  هورگ  نیا 
هیامورف دوخ  يداصتقا  یگنهرف و  تفاب  رد  اهنت  هن  نانآ  .دوب  كورتم  برعلاهریزج  رد  نآ  هب  طوبرم  مولع  اه  نرق  هک  دـندوب  ینید 

یسوم میلاعت  زا  یناشن  مان و  زج  برع ، هدنکارپ  ماوقا  ناِسب  یلهاج ، ماظن  يدرف و  تشز  صیاصخ  زا  یبیکرت  رد  هکلب  دندوب ، هدش 
هجیتن نیا  هب  دنک ، یم  شهوژپ  یلهاج  یگنهرف - هطیح  نیا  رد  هک  یقّقحم  ره  اذل  .دنتخانش  یمن  لیئارسا  ینب  ءایبنا  مالـسلا و  هیلع 
هناـیم قرـش  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  میلاـعت  دوهی و  تناـید  رّکفت و  یلـصا  ناگدـننک  ناـیب  برعلاـهریزج ، ناـیدوهی  هک  دـسر  یم 

دـقح و اه و  تجاـجل  اـی  هدرک و  راـهظا  دوخ  ینید  دـیاقع  اـی  تاروت  ناـیب  رد  اـهنآ  هک  ار  هچنآ  دـیابن  اـم  دـندش و  یمن  بوسحم 
هب يدـالیم  متفه  نرق  ناـیدوهی  ّلـک  فّرعُم  دـنا ، هداد  ناـشن  دوخ  زا  برع  ناتـسرپ  تب  ّتیفارـشا  ماـظن  ذوفن  تحت  هک  ییاهدـسح 

.میروآ باسح 

نانآ اب  یتسیزمه  دّدعتم  ياه  نامیپ  داقعنا  هب  رضاح  هنیدم ، نایدوهی  اب  یکیدزن  ترواجم و  لیلد  هب  اهنت  ناناملـسم  رگید  ییوس  زا 
یهلا يونعم - تیاده  لوبق  اتکی و  يادخ  هب  نامیا  فرِـص  .دـندشن  برثی  لیابق  هنیرید  طباور  زا  یـشان  یتحلـصم و  يراک  ماجنا  ای 
هلاـبند ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  روضح  مالـسا و  هک  دـندوب  هتخومآ  ناناملـسم  .دوب  مارتـحا  زئاـح  ناناملـسم  رظن  زا  هک  دوـب 

رب زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  .دننادب  خـیرات  لوط  رد  ناتـسرپادخ  ياه  شالت  ثراو  هتـشذگ و  ءایبنا  تیادـه  ناوراک 
هدش فیرحت  میلاعت  شیالاپ  ای  مالسا  هب  ار  اهنآ  تسشن و  یم  نخس  هب  نایدوهی  نایحیسم و  اب  هک  دوب  مارتحا  توعد و  نیمه  لیبَس 

؛ تشادن نایدوهی  ندش  ناملسم  رب  يرارصا  مالـسا ، .درک  یم  تیاده  توعد و  برعلاهریزج  ِیگنهرف  رّجحت  اه  نرق  لوط  رد  ناش 
.تشاد دیکأت  دندومیپ ، ار  يونعم  لامک  روبعلا  بعص  هار  ایبنا  نآ ، رطاخ  هب  هک  ییاه  ّتیعقاو  نایدا و  میلاعت  تقیقح  رب  هکلب 

هب ور  ِماـظن  ربارب  رد  هدـش و  خـسم  برع ، هریزج  هبـش  رد  فلتخم  ناـیدا  هک  دـهد  یم  ناـشن  مالـسا  شیادـیپ  زا  لـبق  برع  خـیرات 
.دوب هدش  یهت  ّتیبذاج  زا  یتسرپ  تب  شرتسگ 

یگدنز هب  یضراعت  چیه  یب  اه  ناسنا  رامثتسا  اه و  هناختب  رانک  رد  برع  نایحیسم  نایدوهی و 
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یتسرپاتکی ّتیونعم و  ّتیناسنا ، ءایحا  هب  نانمؤم ، ِخـیرات  تماق  یمامت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نونکا  .دـنداد  یم  همادا  دوخ 
.دوب هدرک  روهظ  بارعا  تایح  هنحص  رد 

ار ناـهج  ياـنهپ  ناـمز ، كدـنا  رد  دوـب و  يرـشب  هعماـج  رد  فلَـس  ناـیدا  همه  میکحت  تّدـمدنلب ، رد  هک  یتوـعد  نـینچ  ربارب  رد 
ماظن هب  فرژ  یگتـسباو  تایّدام و  هب  ناشقّلعت  رطاخ  هب  دـنتفرگن و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  راـنک  رد  ناـیدوهی  تفرگارف ،
دوـخ هشیپ  ار  داـنع  هـنتف و  هار  مارآ  مارآ  ناناملـسم ، مالـسا و  ربارب  رد  دـندرک و  تیوـقت  ار  شیرق  مکاـح ، تـسرپ  تـب  یفارـشا و 

ناناملـسم هیلع  وج  گنج  يورین  نیرتگرزب  هب  نانمؤم ،» تدحو   » نامیپ ِناگدننکءاضما  زا  نایدوهی  هک  دـش  روطچ  ارچ ؟ .دـنتخاس 
؟ دندشن نینچ  برعلاهریزج  نایحیسم  یلو  دندش ؛ لیدبت 

هب اهنآ  هئارا  يروآ و  عمج  کبـس  هنافّـسأتم  تسا و  ناوارف  هتفگان  ياه  هتکن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  خـیرات و  قاروا  رد 
هب ینخـس  هنیدم  ّتیحیـسم  زا  شهوژپ  نیا  رد  .دنبایب  ار  ناوارف  ياه  شـسرپ  خساپ  یتحار  هب  دنناوتب  ناگدـنهوژپ  هک  تسین  يوحن 

حرطم ربیخ  عیاقو  اـب  طاـبترا  رد  هچنآ  .مینک  یم  داـی  یـسانش  هنیدـم  یتآ  لوصف  زا  یکی  رد  لیـصفت  هب  نآ  زا  میروآ و  یمن  ناـیم 
کی هب  خـساپ  يارب  ار  دوخ  يوجتـسج  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ربارب  رد  برعلاـهریزج  ناـیدوهی  يدوهی و  ماـظن  تسا ،

تروص هب  لاس ، دنچ  زا  رتمک  رد  دندز و  زاب  رس  ناناملـسم  روضح  اب  یقالخا  هعماج  کی  رد  تکرـش  زا  نایدوهی  ارچ  هک  شـسرپ 
: مینک یم  لابند  دنداد ، رارق  يّدج  رطخ  دروم  ار  هنیدم  یمجاهت ، يورین  نیرتگرزب 

نایدوهی هناتخسرس  شنکاو  پ : / 2

هراشا

هک دوش  یم  مولعم  میزادـنا ، یم  يداقتنا  يرظن  يرجه ، مشـش  لاس  نایاپ  ات  لّوا  ياه  لاس  لوط  رد  هریـس  خـیرات و  دانـسا  رب  یتقو 
کی تروص  هب  اهنآ  ياهورین  هّیلک  زکرمت  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  دندومن  ذاّختا  ناناملسم  اب  ینمـشد  رد  ار  یـشور  هنیدم ، نایدوهی 

.دش ربیخ  رد  یماظن  تکرح  ّتیلاعف و 

کیکفت هب  ریسفت - نآرق و  عبانم  رد  هچ  ثیدح و  خیرات و  نوتم  رد  هچ  ار - هریس  یخیرات  تادنتـسم  هّیلک  هنافرطیب ، تخانـش  يارب 
، اهنآ يدنب  نامز  زا  سپ  .مدومن  جارختسا 
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: مدرک ّبترم  مهم  هلحرم  شش  رد  ینامز و  لودج  کی  رد  یعوضوم  رظن  زا  هتفای ، ار  كرتشم  عیاقو 

.یگنهرف هزرابم  لوا : هلحرم 

.قافن هار  مود : هلحرم 

.تنوشخ یسایس و  هزرابم  موس : هلحرم 

.ناکرشم اب  داّحتا  هنیدم و  نامیپ  ینلع  ضقن  مراهچ : هلحرم 

.دوهی هفیاط  نیرتگرزب  گنج  مالعا  مجنپ : هلحرم 

.هنیدم هب  موجه  هناتسآ  رد  ربیخ  مشش : هلحرم  و 

یگنهرف هزرابم  لّوا : هلحرم  پ : / 2 - 1

هراشا

دقعنم يردارب  دـنویپ  راصنا ، نارجاـهم و  نیب  اـهنت  هن  وا  .دومن  لّوحتم  ار  برثی  لـیابق  هنیدـم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دورو 
قوقح هدـننک  نیمـضت  ًاقیقد  هک  تسب  ینامیپ  رگید  يوس  زا  يدوهی  فلتخم  فیاوط  وسکی و  زا  راصنا  نارجاهم و  نیب  هکلب  درک ؛

.دوب یبهذم  هلیبق و  هفیاط و  ره  زا  هنیدم  نادنورهش  همه  یناسنا 

نونکا میدرک و  اه  هراشا  ناتـسرپ  تب  شیرق و  اب  طابترا  رد  یخیرات  ّمهم  نامیپ  نیا  فلتخم  ياه  هبنج  هب  هتـشذگ  ياـه  لـصف  رد 
هاگن هنیدـم ، مدرم  ّتینما  میکحت  رگید  تراـبع  هب  یعاـمتجا و  یگنهرف و  ّتینما  ِظـفح  رد  یناـمیپ  نینچ  ریثأـت  قمع  هب  هّجوت  يارب 

: مینکفا یم  عوضوم  هب  يرگید 

: دوب راوتسا  مهم  لصا  ود  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامیپ  ساسا 

«. هدحاو هما  مهنا   » ِترابع اب  نایدوهی  ناناملسم و  همه  ِندوب  دحاو  تّما  یکی 

دیاب دنتسه و  لالقتسا  ياراد  ناگمه  «. ) یلوألا مهلقاعم  نولقاعتی  مهتعبر  یلع   » ترابع اب  لیابق  زا  کی  ره  لالقتسا  نیمـضت  مود  و 
(. دنشاب دوخ  روما  راد  هدهع 

: تسا هتشاد  مالعا  ًاحیرص  نامیپ  هک  تسا  یساسا  لصا  ود  نیا  لوبق  هجیتن  رد 
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هک دوهی  زا  سکره  «. ) هدحاو نینمؤملا  ْملِس  نا  مهیلع و  نیرـصانتمال  نیمولظمریغ و  هوسألا  رـصنلا و  هل  ّنإف  دوهی  نم  انعبت  نم  هنا  »
دهاوخن يرای  ناشیا  هیلع  ار  نمـشد  درک و  دـهاوخن  متـس  اهنآ  هب  یـسک  تسوا و  يارب  يرای  هدیدنـسپ و  شور  دـنک ، يوریپ  ام  زا 

.داد

( .تسا یگمه  يارب  نانمؤم  حلص 

یب هعماج  تشونرس  هب  تبـسن  روکذم ، ینوناق  قوقح  زا  يرادروخرب  فرِـص  هب  تسیابن  نایدوهی ، ناناملـسم و  زا  هنیدم  مدرم  همه 
: دشاب توافت 

نارادـماو و ناـیاونیب ، هب  تبـسن  هک  تسا  ناـنمؤم  هـمه  هـفیظو  «. ) فورعملاـب هوـطُعی  نأ  مـهنیب  اـحَْرفُم  نوکرتیـال  نینمؤـملا  ّنإ  «و 
.دننک يرای  کمک و  نادنملایع 

.دوشن هانگ  هب  رجنم  هک  یتّبحم  یکین و  یلو  دننک ؛ یکین  رگیدکی  هب  تبسن  دیاب  هماندهع  نیا  نیلومشم  هک  دنک  یم  حیرصت  نامیپ 
زا سک  ره  .دوب  دهاوخن  راکهانگ  رگمتس و  زیرگ  زیواتـسد  هماندهع  نیا  شدوخ و  يارب  رگم  دنک ، یمن  بسک  يزیچ  سک ، چیه 

: تسا نآ  لومشم  دشاب ، هنیدم  رد  سک  ره  تسا و  هماندهع  نیا  ناما  رد  دور ، نوریب  هنیدم 

 .... هفیحصلا هذه  لهأ  نم  ضْحملا  ربلا  عم  هفیحصلا  هذه  لهأل  ام  لثم  یلع  »

باتکلا اذه  لوحیال  ّهنأ  هّربأ و  هفیحّـصلا و  هذه  یف  ام  قدـصأ  یلع  هَّللا  ّنإ  و  هسفن ، یلع  ّالإ  ٌبساک  بسکیال  .مثإلا  نود  ّربلا  ّنإ  و 
يدازآ ینید و  لهاست  مهافت و  نیا  اـیآ   (1) مَثَأ .» وأ  ملظ  نم  اـّلإ  هنیدـملاب  نِمآ  دـعق  نم  ٌنِمآ و  جرخ  نم  ّهنإ  مثآ و  ملاـظ و  نود 

سپ هنیدم  یعامتجا  ترورض  تسا ، نینچ  رگا  دوب ؟ برثی  فارطا  رد  نکاس  يدوهی  فیاوط  لماش  ّتینما ، ساسحا  اب  مأوت  هدیقع 
.مالسا میلاعت  هن  هدوب و  نآ  یضتقم  ترجه ، زا 

ناناملـسم بناج  زا  یمهافت  نینچ  لابق  رد  ار  ربیخ  نایدوهی  ّتیعقوم  ات  متخادرپ ، يا  هبناـج  همه  ياـه  یـسررب  هب  صوصخ  نیا  رد 
هبناجود دییأت  نّمضتم  هک  يدانسا  یلو  مبایب ؛

، اقّسلا یفطصم  حیحصت : هب  1936 م ، یبلحلا ، هرهاق ، پاچ  ات 150 ، ص 147  ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  ، » ماشه نبا  قاحـسا و  نبا  - 1
.یبلش ظیفحلادبع  يرایبالا ، میهاربا 
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- برعلاهریزج نایدوهی  همه  اب  نامیپ  نیا  شرتسگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هبناج  کی  شـالت  اـهنت  .دـماین  تسد  هب  دـشاب ،
.دومن بلج  دوخ  هب  ارم  هّجوت  نانیشنربیخ - هصاخ 

هدرک تبث  دنـس  هلـسلس  نیا  اب  قاحـسا  نبا  زا  لقن  هب  ربیخ  نایدوهی  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  زا  ار  يا  همان  ماـشه  نبا 
: تسا

سابع (1): نبا  زا  تیاور  هب  ریبُج  نب  دیعس  ای  همرْکِع  زا  وا  تباث و  نب  دیز  لآل  یلوم  زا  لقن  هب  قاحسا  نبا 

دیعس نع  وأ  همرکِع ، نع  تباث ، نب  دیز  لآل  ًیلوم  ینثّدح  امیف  رْبیَخ  دوهی  یلإ  مّلس - و  هلآ ] و   ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - ُلوسر  بتک  و 
: سابع نبا  نع  ریبُج ، نب 

هب ءاـج  اـمل  قّدـصملا  هیخأ و  یـسُوم و  بحاـص  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  دّـمحم  نم  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب 
: مکل لاق  دق  هَّللا  ّنإ  الأ  یسوم :

: مکباتک یف  کلذ  نودجَتل  مّکنإ  و  هاروتلا ! لهَأ  رشعم  ای 

ِیف ْمُهامیِـس  ًاـناوْضِر  ِهَّللا َو  َنِم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاـعَّکُر  ْمُهارَت  ْمُهَْنَیب  ُءاـمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِهَّللا َو  ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم 
ِِهقوُـس یلَع  يوَتْـساَف  َظَْلغَتْـساَف  ُهَرَزآَـف  ُهَأْطَـش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلـیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُُهلَثَم  َکـِلذ  ِدوُـجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُـجُو 

.ًامیِظَع ًارْجَأ  ًهَرِفْغَم َو  ْمُْهنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  َراَّفُْکلا  ُمِِهب  َظیِغَِیل  َعاَّرُّزلا  ُبِْجُعی 

مکدشنأ يولّـسلا و  َّنملا و  مکطابْـسأ  نم  مکلبق  ناک  ْنَم  معْطأ  يذلاب  مکدـشنُأو  مکیلع  لزنَأ  امب  مکدـشنُأو  هَّللاب  مکدـشنأ  ینإ  و 
؟ دّمحمب اونمؤت  نأ  مکیلع  هَّللا  لزنأ  امیف  نودـجت  له  ینومتربخأ : ّالإ  هلمَع  نوعِرف و  نم  مهاجنأ  یتح  مِکئابآل  َرحبلا  سْبیأ  يذـلاب 

هْرُک الف  مکباتک  یف  کلذ  نودجت  متنک ال  نإف 

پاچ نامه  ص 193 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
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دیاـقع لوصا  اـًلّوا  ماـیپ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .هّیبـن (1)  یلإو  هَّللا  یلإ  مکوعدأـف  ّیَْغلا » َنِم  ُدْـشُّرلا  َنَّیَبَـت  ْدَـق   » .مکیلع
، دناد یم  نآ  يدانم  ار  دوخ  وا  هک  یتقیقح  لوبق  ای  تخانش و  رد  دوخ  ینید  ياه  باتک  صّحفت  هب  ار  اهنآ  ًایناث  دییأت و  ار  نایدوهی 

.تسا هدرک  توعد 

: دراد یم  مالعا  مارتحا  فطل و  تیاهن  اب  ًایناث  و 

« .تسین مالسا  نتفریذپ  رد  یهارکا  دیا ، هدیدن  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  عوضوم  نیا  رگا  »

اهنت هن  ینید ، مهافت  شرتسگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نارجن ، نایحیـسم  اب  هباـشم  شور  ذاـّختا  هب  هّجوت  اـب  ساـسا و  نیا  رب 
هحولرـس اه ، تب  شتـسرپ  رد  طوقـس  زا  ناسنا  تاجن  ّتیونعم و  ءایحا  يارب  ار  ایبنا  همه  هار  شمیلاعت ، راشتنا  اب  هکلب  دوب ، مدقـشیپ 

.دوب هداد  رارق  شتلاسر 

تیاهن رد  يداصتقا و  یعامتجا ، قوقح  نّمضتُم  هک  یتّینما  نینچ  هانپ  رد  نایدوهی 

ادـخ ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  لقن  هب  ریبج ، نب  دیعـس  زا  وا  و  همرکع ، زا  تباـث ، نب  دـیز  نادـناخ  ناـمالغ  زا  یکی  - » 1
وا رب  ادخ  دورد  هک  ادـخ - ربمایپ  دـمحم ، زا  نابرهم ، هدـنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  تشون : نینچ  ربیخ  نایدوهی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد امش  داد و  ربخ  ار  امش  دنوادخ  هک  دینادب  تاروت ! لها  يا  تسا : هدروآ  یسوم  هچنآ  هدننک  قیدصت  یسوم و  ردارب  روای و  داب -

دوخ نایم  رد  نشخ و  نارفاک  رب  دنتـسه ، وا  اـب  هک  یناـسک  و  ادـخ ، يروآ  ماـیپ  دـمحم ، : » هک دـیا  هدـناوخ  ار  نیا  شیوخ ، باـتک 
هراسخر رد  هدجـس  راثآ  دننک ، یم  بلط  دنوادخ  ناوضر  تمحر و  زا  دوجـس ، عوکر و  لاح  رد  هک  يرگن  یم  ار  ناشیا  دننابرهم ،

هداتـسیا و ياپ  رب  هدروآ و  نوریب  ار  دوخ  ياه  هناوج  هک  تسا  یلاهن  نوچمه  لیجنا ، تاروت و  رد  نانآ  لاـثم  .تسا  راکـشآ  ناـنآ 
ناـمیا هک  ار  یناـسک  دـنوادخ ، .تسا  هدروآ  مشخ  هب  ار  نارفاـک  هتـشاداو و  یتفگـش  هب  ار  نارگزرب  هک  نادـنچ  هدـیدرگ ، مـکحم 

و دنوادخ ، هب  مهد  یم  دنگوس  ار  امـش  نم  کنیا  .تسا  هداد  هدعو  گرزب  شاداپ  شزرمآ و  دنداد ، ماجنا  وکین  لمع  دنا و  هدروآ 
امش ناردپ  يارب  ار  ایرد  هک  یسک  هب  و  داد ، كاروخ  هژیو ، ياه  ماعط  اب  ار  امش  ناکاین  هک  یسک  هب  و  داتسرف ، ورف  امش  رب  هچنآ  هب 
ورف امـش  رب  ادـخ  هچنآ  رد  ایآ  دـیهد : ربخ  ارم  هک  مهد  یم  دـنگوس  دـشخب ، ییاـهر  وا  متـس  نوعرف و  زا  ار  ناـنآ  اـت  درک  کـشخ 
امـش رب  دیتفاین  دوخ  باتک  رد  یبلطم  نینچ  رگا  دـَناوخ ؟ یم  ارف  دـمحم  هب  ندروآ  نامیا  هب  ار  امـش  هک  دـیبای  یم  یبلطم  هداتـسرف ،

یم ارف  وا  ربمایپ  ادخ و  يوس  هب  ار  امـش  سپ  تسا ، هدش  ادج  نایغط  لطاب و  ریـسم  زا  یتسرد ، حالـص و  هار  نونکا  .تسین  يرابجا 
ص 353 ج 1 ، یسراپ ، همجرت  کن : مناوخ .»
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یلو دنیامن ؛ ظفح  ناناملسم  ترجه  زا  یشان  تالّوحت  نایرج  رد  ار  دوخ  یمیدق  ّتیعقوم  دنتسناوت  یم  دوب ، اهنآ  يا  هلیبق  لالقتسا 
زا عنام  دنتشاد ، دوهی  یحطس  ياهرواب  دیاقع و  رد  هک  يدومج  بّصعت و  شیرق و  فارشا  یناگرزاب  هب  اهنآ  یگتـسباو  ياه  هشیر 

هشیدـنا و دـیدجت  ياج  هب  ور  نیا  زا  .دـنزاس  لّوحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  میلاعت  اه و  شور  راکفا ، اـب  ار  دوخ  هک  دـش  نآ 
ترابع هب  .دندومن  ناناملـسم  نایم  رد  یلهاج  يدوهی - راکفا  شرتسگ  ظفح و  رد  یعـس  هنیدم  نامیپ  هیال  رد  دوخ ، یگدـنز  هویش 
لزلزتـم هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  یگدـنز  شور  زا  يریگ  هتکن  نآرق و  میلاـعت  دـقن  شـشوپ  ریز  دوـهی ، هـلحرم  نـیا  رد  رگید 

.دنداد رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  هنیدم  يونعم  یگنهرف و  هعماج  نتشادهگن 

هدافتـسا مالـسا » میلاعت  اب  یگنهرف  هزرابم   » حالطـصا زا  میناوت  یم  مینک ، ناـیب  يزورما  ناـبز  هب  میهاوخب  رگا  ار  ناـمز  زا  ههرب  نیا 
.مینک

هدش تبث  ثیدـح  خـیرات و  ياه  باتک  هریـس و  عبانم  نآرق و  نتم  رد  نایدوهی  طّسوت  ییاه  شالت  نینچ  زا  یناوارف  یخیرات  دانـسا 
ياوتحم رب  لّمأت  هراظن و  اب  میناوت  یم  نیا  ربانب  دـنک ؛ یم  تبث  ار  اـه  ضارتعا  اـه و  هعقاو  نیرتمهم  خـیرات ، هک  تسا  یعیبط  .تسا 

: میبایرد مالسا  میلاعت  اب  هلباقم  رد  ار  زاجح  نایدوهی  یگنهرف  يرکف - ینابم  نآ ،

هدـش طبـض  هریـس  نوتم  رد  اهنت  هن  هک  میوش  یم  وربور  یخیرات  دانـسا  زا  یقیقد  هعومجم  اـب  قاحسا (1) ، نبا  تادنتـسم  ساسا  رب 
.درک هظحالم  ناوت  یم  ینشور  هب  نآرق  رد  ار  نآ  باتزاب  هکلب  تسا ،

ياه شور  دیاقع و  شیالاپ  رد  وا  میلاعت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  شقن  هتخادرپ (2) ، نآ  تبث  هب  زین  يریون  هک  دانسا  نیا  رد 
هللا یلـص  ربمایپ  اب  يرکف  تاعزانم  زا  هلحرم  نیا  رد  نایدوهی  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  دوهـشم  یبوخ  هب  ناـیدوهی ، ینید 

.دندوب ّقفومان  هلآ ، هیلع و 

: درک دروخرب  شور  ود  اب  نادیم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ات 222 ص 160  ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
.یسراف همجرت  ، 337 صص 339 - ج 1 ، برالا ،» هیاهن  - » 2
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مالسلا هیلع  یسوم  میلاعت  ءایحا  اهنآ و  دیاقع  شیالاپ  يارب  شالت  دوهی و  یخیرات  دقن  لّوا :

رذحرب نم  زا  منک و  افو  امش  نامیپ  هب  ات  دینک  افو  نم  نامیپ  هب  متشاد و  ینازرا  امش  هب  هک  ار  ییاه  تمعن  دیروآ  دای  ! » نایدوهی يا 
دـنک و یم  قیدـصت  تسامـش ، هارمه  هک  ار ) یتاروـت  ار /(  هچنآ  هک  مدرک  لزاـن  هـک ) ینآرق  هـچنآ /(  هـب  دـیروآ  ناـمیا  دیـشاب و 

تقیقح .دیزاسن  هبتشم  لطاب  هب  ار  قح  .دیزیهرپب  نم  رهق  زا  كدنا و  ياهب  هب  ارم  ياه  هیآ  دیشورفن  دیـشابم و  نآ  هب  رفاک  نیتسخن 
يِدْهَِعب اُوفْوَأ  ْمُْکیَلَع َو  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای   (1) .دیهاگآ » نآ  ندوب  قح  هب  هک  یلاح  رد  دیزاسن ؛ هدیـشوپ  ار 

َياَّیِإ اًلِیلَق َو  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  ِِهب َو ال  ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  ْمُکَعَم َو ال  اِمل  ًاقِّدَصُم  ُْتلَْزنَأ  اِمب  اُونِمآ  َو  ِنُوبَهْراَف * َياَّیِإ  ْمُکِدـْهَِعب َو  ِفوُأ 
دیهد یم  نامرف  يراکوکین  هب  ار  مدرم  هنوگچ  ! » نایدوهی يا  .َنوُمَْلعَت (2)  ُْمْتنَأ  َّقَْحلا َو  اوُُمتْکَت  ِلِطاْبلِاب َو  َّقَْحلا  اوُِسْبلَت  َو ال  ِنوُقَّتاَف *
ِِّرْبلِاب َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  (3) َأ  دینک »؟ یمن  هشیدنا  لّقعت و  ارچ  دیناوخ !؟ یم  ار  ادـخ  باتک  هک  نآ  لاح  دـینک و  یم  شومارف  ار  دوخ  و 

ار هچنآ  دناد  یم  دنوادخ  هک  دـنناد  یمن  اه ) يدوهی   ) ایآ ! » نایدوهی يا  .َنُولِقْعَت (4)  الَف  َباتِْکلا َأ  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  َنْوَْسنَت  َو 
لطاب يوزرآ  زج  ار  تاروت  اهنآ  .دنتسین  دلب  ار  نتشون  دنا و  هتخوماین  يزیچ  دوهی  زا  یضعب  دنزاس ؟ راکشآ  ار  هچنآ  دننک و  ناهنپ 

َنوُّیِّمُأ ال ْمُْهنِم  َو  َنُوِنْلُعی * ام  َنوُّرُِسی َو  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  (5) َأ َو ال  .دننک » یم  لطاب  رادنپ  طقف  دنناد و  یمن  دوخ 

ات 42  40 هرقب : - 1
40 - 42 نامه : - 2

44 نامه : - 3
44 نامه : - 4

77 و 78 نامه : - 5
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زا ریغ  هک  میتفرگ  دـهع  لیئارـسا  ینب  زا  هک  یماگنه  دـیروآ  دای  ! » نایدوهی يا  .َنوُّنُظَی (1)  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َِّیناـمَأ َو  اَّلِإ  َباـتِْکلا  َنوُمَْلعَی 
.دینک تبحص  مدرم  اب  شوخ  نابز  اب  هک  نیا  ناریقف و  نامیتی و  نادنواشیوخ و  ردام و  ردپ و  هراب  رد  دینک  یکین  دیتسرپن و  ار  ادخ 
نامرف مکح و  زا  هک  دییامـش  یکدنا و  هورگ  رگم  دـیدنادرگرب ؛ يور  امـش  و  دـیهدب ؛ ار  شیوخ  لام  تاکز  دـیراد و  ياپب  زامن  و 

« .دیتشگرب ادخ 

ًانْـسُح َو ِساَّنِلل  اُولُوق  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذ  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَدـِلاْولِاب  َهَّللا َو  اَّلِإ  َنوُدـُبْعَت  َلِیئارْـسِإ ال  ِیَنب  َقاـثیِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  َو 
میتفرگ دهع  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دای  هب  ! » نایدوهی يا  .َنوُضِْرعُم (2)  ُْمْتنَأ  ْمُْکنِم َو  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتیَّلَوَت  َُّمث  َهاکَّزلا  اُوتآ  َهـالَّصلا َو  اوُمِیقَأ 

دیداهن و ندرگ  دیدرک و  رارقا  دهع  نآ  رب  دینارن و  نوریب  دوخ  راید  هناخ و  زا  ار  رگیدکی  دـیزیرن و  ار  رگیدـکی  نوخ  هک  امـش  زا 
ار ناتدوخ  زا  یهورگ  دیزیر و  یم  ار  رگیدکی  نوخ  هک  دیتسه  دوخ  قباس  يوخ  نامه  هب  امش  نیا  دوجو  اب  .دیـشاب  یم  هاوگ  دوخ 

يارب دـیریگب ، یناریـسا  هاگ  ره  دـینک و  یم  يرای  ناشیا  هیلع  ار  نارگید  متـس ، هاـنگ و  رد  دـینک و  یم  نوریب  ناـشراید  هناـخ و  زا 
هب هک  تاروت  ماکحا  زا  یخرب  هب  ارچ  .تسا  مارح  امـش  رب  راـک  نیا  تاروت  مکح  هب  هک  یتروص  رد  دـیبلط ؛ یم  هیدـف  اـهنآ  يدازآ 

َنوُجِرُْخت ْمُکَءامِد َو ال  َنوُکِفْـسَت  ْمُکَقاثیِم ال  انْذَـخَأ  ْذِإَو   (3) دیوش »؟ یم  رفاک  رگید  یـضعب  هب  دـیروآ و  یم  نامیا  تسامـش ، عفن 
َنوُرَهاظَت ْمِهِرایِد  ْنِم  ْمُْکنِم  ًاـقیِرَف  َنوُجِرُْخت  ْمُکَـسُْفنَأ َو  َنُوُلتْقَت  ِءـالُؤه  ُْمْتنَأ  َُّمث  َنوُدَهْـشَت * ُْمْتنَأ  ُْمتْرَْرقَأ َو  َُّمث  ْمُکِراـیِد  ْنِم  ْمُکَـسُْفنَأ 

 .... ٍضْعَِبب َنوُرُفْکَت  ِباتِْکلا َو  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  ْمُهُجارْخِإ َأ  ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَُحم  َوُه  ْمُهوُداُفت َو  يراسُأ  ْمُکُوتْأَی  ْنِإَو  ِناوْدـُْعلاَو  ِْمثِإـْلِاب  ْمِْهیَلَع 
(4)

77 و 78 هرقب : - 1
83 نامه : - 2

84 و 85 نامه : - 3
.نامه - 4
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367 ص :

« .دنا هدیرخ  ترخآ  هب  ار  ایند  یگدنز  هک  دنتسه  یناسک  نایدوهی  »

نتشیوخ اب  يا  هلماعم  دب  هچ  نایدوهی   » .َنوُرَْـصُنی (1) ْمُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  ِهَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َهایَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
« .دوب ییوج  هزیتس  دسح و  هطساو  هب  نیا  .دندش و  رفاک  دومرف ، لزان  اهنآ  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  هک  دندرک 

ٍبَضَغ َو یلَع  ٍبَضَِغب  ُؤابَف  ِهِداـبِع  ْنِم  ُءاـشَی  ْنَم  یلَع  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  َلِّزَُنی  ْنَأ  ًاـیَْغب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  اوُرُفْکَی  ْنَأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب 
يدوهی ره  .دـنرت و  صیرح  یگدـنز  هب  ناکرـشم  زا  یّتح  مدرم  همه  زا  هک  تفای  یهاوخ  ار  ناـیدوهی   » .ٌنیِهُم (2) ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل 

« .دنک رمع  لاس  رازه  هک  دنک  یم  وزرآ 

َرَّمَُعی َو ْنَأ  ِباذَْعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  ام  ٍهَنَس َو  َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوَی  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ٍهایَح َو  یلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتل  َو 
همه نایم  زا  تسا و  نایدوهی  امـش  صوصخم  طقف  دنوادخ  دزن  رد  ترخآ  يارـس  رگا  دّمحم ! يا  وگب   » .َنُولَمْعَی (3) اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا 

!« دییوگتسار رگا  دینک ؛ گرم  يوزرآ  دراد ، صاصتخا  امش  هب  مدرم 

يارب اـه  شـالت  نیا  .َنِیقِداـص (4)  ْمـُْتنُک  ْنِإ  َتْوَْـملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنوُد  ْنـِم  ًهَِصلاـخ  ِهَّللا  َدـْنِع  ُهَرِخآـْلا  ُراَّدــلا  ُمَُـکل  َْتناـک  ْنِإ  ْلـُق 
.داد رارق  یتخس  يداقتعا  يرکف و  تسب  نب  رد  ار  تعامج  نیا  مالسلا ، هیلع  یسوم  یقیقح  یلصا و  میلاعت  هب  نایدوهی  ندنادرگزاب 

هب ندروآ  يور  زج  یهار  اهنآ 

86 هرقب : 86 هرقب : - 1
90 نامه : - 2
96 نامه : - 3
94 نامه : - 4
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368 ص :

ات دندرک  یعس  ورنیا  زا  .دنتـشادن  دوب ، هتفهن  طلغ  ياه  شور  حیحـصت  هدش و  فیرحت  میلاعت  ِشیالاپ  شداهن  رد  هک  مالـسا  میلاعت 
رگید يدـُعب  ار  هنیدـم  ناناملـسم  هیلع  یگنهرف  هزرابم  نآ ، ءاکّتا  هب  دـنیامن و  تشگزاب  يدوهی  نامیا  ِنیتسخن  ياـهداینب  هب  ًارهاـظ 

لیکـشت يارب  هک  دندش  وربور  یهلا  بهاذم  ناوریپ  همه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  توعد  اب  اهنآ  هلحرم  نیا  رد  یلو  دنـشخب ؛
رد ار  یهلا  قالخا  ّتیونعم و  هار  اتکی ، يادـخ  هب  اهنآ  همه  ِكرتشم  نامیا  هب  کّسمت  اب  هداهن ، رانک  ار  تاـعزانم  ناـنمؤم ، هعماـج 

.دیاشگ یم  اه  ناسنا  بولق 

بهذم ناوریپ  لابق  رد  یبهذم  ياه  بّصعت  مامت  ندودز  تسرپاتکی و  هعماج  کی  لیکشت  يارب  شالت  مود :

یم تأشن  اهنآ  یعالّطا  یب  ای  طـلغ  راـکفا  زا  هک  ناـیدوهی  نایحیـسم و  ناـیم  فـالتخا  عفر  يارب  ادـتبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: درک شالت  تفرگ ،

هیلع هللا  یلص  دّمحم  دندرک ، زیتس  هعزانم و  میهاربا  ندوب  یحیسم  ای  يدوهی  هراب  رد  نارجن  نایحیـسم  نایدوهی و  هک  ماگنه  نآ  - 1
: تفگ اهنآ  هب  هلآ  و 

یمن ایآ  وا ؟ زا  دعب  رگم  تسا ؛ هدـشن  لزان  لیجنا  تاروت و  هک  نآ  لاح  دـینک و  یم  هلداجم  میهاربا  نییآ  رد  ارچ  باتک ! لها  يا  »
؟ دینک یم  هلداجم  دیرادن ، ملع  نآ  هب  هچنآ  رد  ارچ  دینک ؛ یم  هلداجم  دیراد ، ملع  هک  يزیچ  رد  ضرف  رب  دیـشاب ! رادـیب  دیـشیدنا ؟
ای  (1) .دوبن » ناکرشم  رامش  رد  دوب و  فینح  نید  هب  میلست  وا  .یحیسم  هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  .دیناد  یمن  امش  دناد و  یم  ادخ 
ِِهب ْمَُکل  امِیف  ُْمتْجَجاح  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  َنُولِقْعَت * الَف  ِهِدـَْعب َأ  ْنِم  اَّلِإ  ُلیِْجنِْإلا  ُهارْوَّتلا َو  َِتلِْزنُأ  ام  َمیِهاْربِإ َو  ِیف  َنوُّجاَُحت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ 

ًافِینَح َناک  ْنِکل  ًاِّینارْـصَن َو  ـال  ًاـّیِدوُهَی َو  ُمیِهاْربِإ  َناـک  اـم  َنوُمَْلعَت * ـال  ُْمْتنَأ  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  ٌْملِع َو  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  اـمِیف  َنوُّجاَُـحت  َِملَف  ٌْملِع 
.َنیِکِرْشُْملا (2) َنِم  َناک  ام  ًاِملْسُم َو 

ات 67  65 نارمع : لآ  - 1
.نامه - 2
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»؟ دیناد یم  هک  یلاح  رد  دیراد ؛ یم  هدیشوپ  ار  قح  دیزاس و  یم  هبتشم  لطاب  هب  ار  قح  ارچ  باتک ! لها  يا  - » 2

ار وا  یلاعت  يادـخ  هک  ار  یمدآ  چـیه  دـسرن  - » .َنوُمَْلعَت (1) 3 ُْمْتنَأ  َّقَْحلا َو  َنوُُمتْکَت  ِلِـطاْبلِاب َو  َّقَْحلا  َنوُِـسْبلَت  َِمل  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی 
ناتـسرپادخ زا  دیوگ : یلو  دیتسرپب ؛ ادخ  ياج  هب  ارم  دیـشاب و  نم  ناگدـنب  دـیوگب : مدرم  هب  هک  تسا  هداد  يربمایپ  مکُح  باتک و 

نایادخ ار  ناربمایپ  ناگتـشرف و  هک  دهد  یمن  نامرف  امـش  هب  .دیهد و  یم  سرد  هچنآ  دیریگ و  یم  باتک  زا  هک  یمیلعت  هب  دیـشاب ؛
»؟ دیا هدش  ناملسم )  ) میلست هک  نیا  زا  سپ  مه  نآ  دهد ؛ یم  رفک  هب  نامرف  امش  هب  ایآ  .دیریگ  دوخ 

ُْمْتنُک اِمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  ْنِکل  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  ِیل  ًاداـبِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َهَُّوبُّنلا  َمْکُْحلا َو  َباـتِْکلا َو  ُهَّللا  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناـک  اـم 
.َنوُِملْـسُم (2) ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدَْعب  ِْرفُْکلِاب  ْمُکُُرمْأَی  ًابابْرَأ َأ  َنیِِّیبَّنلا  َهَِکئالَْملا َو  اوُذِخَّتَت  ْنَأ  ْمُکَُرمْأَی  َو ال  َنوُسُرْدَت * ُْمْتنُک  اِمب  َباتِْکلا َو  َنوُمِّلَُعت 

اهر یسایس  ینید و  ناربهر  ِیهاوخایند  علو  ای  تیّدام  یبلط و  تردق  صرح  ای  تردق  عفانم  زا  یـشان  تابّـصعت  زا  ینید  راکفا  رگا 
رد ایبنا  همه  كرتشم  فدـه  هب  ناوت  یم  دـبای ، ییاهر  ملع  لقع و  اب  عزانم  ياه  یفاب  لایخ  یخیرات و  ياه  هناسفا  زا  ناسنا  دوش و 

شیالاپ حیحـص  ياه  هشیدنا  اب  ینید  ياهرواب  يداو ، نیا  رد  تفای و  هر  وا  هشیدـنا  جورع  ناسنا و  يونعم  حور  هب  ندیـشخب  لامک 
ِدنتـسم یلـصا و  طوطخ  هب  تشگزاب  ناکما  تیاهن ، رد  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  دوخ  ّتیعماج  يونعم ، كولـس  اب  لقع  دـبای و  یم 

.دوش یم  مهارف  ایبنا  یقالخا  يونعم و  میلاعت 

کی لیکـشت  رد  یبهذم  ياه  بّصعت  كرت  يارب  ار  دوخ  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ات  دـش  ثعاب  یتّیعقوم  نینچ  لوصح 
رد ار  ایبنا  تدحو  دراد و  غالبا  تسرپاتکی  هعماج 

71 نارمع : لآ  - 1
79 و 80 نامه : - 2
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: دوش روآدای  اه  ناسنا  همه  هب  تدحو ، رد  ار  ایبنا  فده  ای  كرتشم ، فده 

هچنآ هب  هدش و  لزان  فالخا  بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  هب  هچنآ  تسا و  هتفگ  ام  هب  هچنآ  اتکی و  يادخ  هب  دـییوگب : »
میراذگن و قرف  اهنآ  زا  کیچیه  نایم  میراد و  نامیا  هدش ، اطع  ناشراگدرورپ  زا  ناربمیپ  هب  هچنآ  هدش و  هداد  یـسیع  یـسوم و  هب 

« .مییادخ هب  ناگدش  میلست 

َنوُِّیبَّنلا یسیِع َو  یسُوم َو  َِیتوُأ  ام  ِطابْسَْألا َو  َبوُقْعَی َو  َقاحْسِإ َو  َلیِعامْسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  یلَع  َلِْزنُأ  ام  اْنیَلَع َو  َلِْزنُأ  ام  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ُْلق 
هک دیریذپب  تسامـش ، ام و  نایم  هک  ار  يا  هملک  دـییایب  باتک ! لها  يا   » .َنوُِملْـسُم (1) َُهل  ُنَْحن  ْمُْهنِم َو  ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم 

وگب دندرکب ، تشپ  رگا  .دریگن  ییادـخ  هب  ادـخ  زج  ار  یـضعب  ام  زا  یـضعب  مینکن و  کیرـش  وا  اب  ار  یـسک  میتسرپن و  ار  ادـخ  زج 
« .میناگداهن ندرگ  ام  هک  دیشاب  هاوگ 

ِنوُد ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِـخَّتَی  ًاْئیَـش َو ال  ِِهب  َكِرُْـشن  َهَّللا َو ال  اَّلِإ  َدـُبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 
اب دنتـسناوت  یمن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میلاعت  زا  ییاـضف  نینچ  رد  ناـیدوهی  .َنوُِملْـسُم (2)  اَّنَِأب  اوُدَهْـشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  ِهَّللا 

يونعم و لـّمأت  جوا  رد  مه  نآ  هنیدـم - نیون  هعماـج  رب  ار  دوخ  یگنهرف  ذوفن  هدـیچیپ ، تخـس و  دوخ  ناـمگ  هب  ِلاؤس  دـنچ  حرط 
یخیراـت هناـسفا  نارازه  ناـیم  رد  هک  یتاروت  رب  یـصخش  ياهریـسفت  یتشم  زج  دنتـشاد ؛ هچ  اـهنآ  .دنـشخب  میکحت  یناـسنا - رّکفت 

.دنتشادن ار  شندناوخ  ناوت  یّتح  نانآ  دوب و  هدیطلغ 

هب نت  ناـنآ  ارچ  یلو  .دنتـشادن  تسکـش  زج  یهار  دـندوب و  هدـنامرد  فیعـض و  برع ، هریزج  هبـش  یحور  تـالّوحت  رد  ناـیدوهی 
؟ دندادن ینید  ياه  شیالاپ 

.136 هرقب : - 1
64 نارمع : لآ  - 2
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دنتـسج و یم  ار  ایند  يدوهی ، تناید  شـشوپ  ریز  اهنآ  .دـندوبن  دوخ  ینید  تاّیونعم  هب  دـنبیاپ  یمدرم  ًاساسا  اـهنآ  دـسر  یم  رظن  هب 
يداصتقا هناملاظ  ياـهزایتما  تسناوت  یمن  ندوب  يدوهی  یتقو  دنتـسناد و  یم  شریذـپ  لـباق  يویند  يّداـم و  عفاـنم  رتسب  رد  ار  نید 

هک رگید - يدوهی  فیاوط  هیلع  اهنآ  اب  یّتح  دنتـشگ و  یم  نییآ  مه  ناتـسرپ  تب  اب  دـندش و  یم  كرـشُم  دـیامن ، نیمـضت  ار  اـهنآ 
.دندش یم  دّحتم  دندوب - هدش  ناشعفانم  محازم 

ریضن و ینب  هفیاط  دندوب و  جرزخ  نانامیپ  مه  هک  عاُقْنیَق  ینب  نایدوهی  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  برع  هریزج  هبش  یخیرات  دانـسا 
.دندرپس یم  یشومارف  تسد  هب  ار  نامیا  تناید و  رد  كارتشا  سوا ، جرزخ و  تاعزانم  رد  دندوب ، سوا  نانامیپ  مه  هک  هظیرق  ینب 

.تسا (1) هداد  رارق  رظن  دروم  ار  نآ  ّتیّمها  برالاهیاهن »  » رد زین  يریون  هک  هتسج  دانتـسا  صوصخ  نیا  رد  يدنـس  هب  قاحـسا  نبا 
: دسیون یم 

هک یلاح  رد  دش ؛ یم  هتخیر  اهنآ  نوخ  هجیتن  رد  دـنداد و  یم  يرای  نایدوهی  هیلع  ار  دوخ  نانامیپ  مه  يدوهی  هورگ  ود  زا  کیره  »
.تساهنآ نایز  هب  ییاه  تمسق  هچ  دوس و  هب  نآ  زا  ییاه  تمسق  هچ  يارجا  دنتسناد  یم  دوب و  ناشیا  تسد  رد  تاروت 

زا دعب  ثعب  هب  هن  یخزود و  هن  دنتخانـش و  یم  یتشهب  هن  دـندوب ؛ تسرپ  تب  كرـشم و  جرزخ ، سوا و  لیابق  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
.دندوبن هاگآ  مه  مارح  لالح و  باتک و  زا  دنتشاد و  هدیقع  تمایق  گرم و 

هیدف مه  عاقنیق  ینب  دانتسا ، نیمه  هب  دنتفرگ و  یم  تاروت  دانتسا  هب  ار  دوخ  ناریسا  هیدف  نایدوهی ، دش ، مامت  گنج  هک  نیا  زا  سپ 
یم لاماپ  ار  اهبنوخ  دنتفرگ و  یم  جرزخ  زا  ار  اه  هیدف  مه  هظیرق  ینب  ریضنونب و  .دنتخادرپ  یم  دنتشاد ، سوا  تسد  رد  هک  یناریسا 

: هدمآ نآرق  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  .دنداد  یم  يرای  ار  ناتسرپ  تب  كرش و  لها  دندرک و 

زا نایدوهی )  ) امـش لامعا  نیا  هک  نآ  لاح  دـیوش و  یم  رفاک  نآ  ماکحا  زا  یخرب  هب  دـینک و  یم  راتفر  تاروت  ماکحا  زا  یخرب  هب  »
.تسا هدرک  عنم  تاروت  هک  تسا  ییاهزیچ 

« .تسا ییایند  تمعن  بسک  يارب  طقف  ناتسرپ ، تب  نارفاک و  نداد  يرای 
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قافن هار  مّود : هلحرم  پ : / 2 - 2

هب هک  دش  ثعاب  هریزج ، هبش  دوهی  رّجحتم  دیاقع  تافارخ و  ماهوا و  هار  زا  ناناملسم  هعماج  لّکـشت  نتـسکش  رد  نایدوهی  تسکش 
.هنتف قافن و  هار  دنیامن : ذاّختا  ار  يرگید  هار  ّتیونعم ، نامیا و  مالسلا و  هیلع  یسوم  تناید  یقیقح  لوصا  هب  ندروآ  يور  ياج 

لادـج فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  میلاعت  ذوفن  زا  تعنامم  نآ  دنتـشاد و  فدـه  کی  ناـیدوهی 
، راچان هب  نایدوهی  .دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  میلاعت  هب  ناناملـسم  نامیا  میکحت  هب  رجنم  هکلب  دومنن ، يریثأت  اهنت  هن  یگنهرف 
هب یگنرمه  نیا  .دندومن  ناناملسم  يونعم  هعماج  اب  دوخ  ِيروص  ِندرک  گنرمه  رد  یعس  دندراذگ و  رانک  ار  هلداجم  هشقانم و  هار 

دّمحم ناوریپ  تدحو  دنزاس و  دس  ار  هنیدـم  دّـحوم  هعماج  دـشر  هار  ّتیـصخش ، یگناگود  يزیگنا و  هنتف  اب  ات  داد  یم  لاجم  اهنآ 
.دنزاس لّدبُم  ّتتشت  هقرفت و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رابت زا  صّخـشتم  ییاه  ّتیـصخش  اب  ار  ام  يرجه ، موس  ات  لّوا  ياـه  لاـس  عیاـقو  ثداوح و  دانـسا  هنیدـم و  هتـشذگ  خـیرات  قاروا 
ياه تسایـس  لامعا  اب  ات  دـندرک ؛ یم  ادـیپ  روضح  نارجاهم  راصنا و  نایم  اـمن ، ناملـسم  يرهاـظ  اـب  هک  دـنک  یم  انـشآ  ناـیدوهی 

.دنوش هنیدم  نیون  هعماج  رد  مالسا  ینید  ینابم  میکحت  زا  عنام  هجیتن  رد  دنزاس و  لزلزتم  ار  ناناملسم  نامیا  ّتیعقوم  هناکریز ،

خسم ننُـس  دوخ و  جنـس  هتکن  راشرـس و  ِشوه  هب  هار  نیا  رد  دنتفای و  یم  یفیعـضت  نینچ  رد  اهنت  ار  نایدوهی  ّتیعقوم  تیوقت  اهنآ 
.دندرک یم  هیکت  یلهاج  رصع  برعلاهریزج  رد  دوهی  نید  هدش 

خیرات  » حیرـشت هب  اهنآ  يزیگنا  هنتفو  قافن  یگنوگچ  زا  یـشرازگ  اـب  هدرک و  تبث  ار  ذّـفنتم  دارفا  نیا  زا  يدادـعت  ماـن  قاحـسا  نبا 
: دسیون یم  يو  .تسا  هتخادرپ  دوهی » قفانم  ِناملاع 

، دندوب قفانم  هک  نآ  لاح  دـندش و  هارمه  ناناملـسم  رگید  اب  دـنداد و  رارق  مالـسا  هانپ  رد  ار  دوخ  ًارهاظ  هک  ناسک  نیا  هلمج  زا  «و 
، توباـتلا نب  دـیز  نب  هعاـفر  هلمیَرُح ، نب  عفار  یفْوا ، یبا  نب  ناـمثع  رمع ، نب  یفْوا  نب  ناـمُعن  ْتیَـصُّللا ، نب  دـیز  فینُح ، نب  دـعس 

« .دندوب ایروُص  نب  هنانک  ماهرب و  نب  هلسلِس 
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: قاحسا نبا  هتفگ  هب  هک  دندوب  یناسک  عاقنیق و  ینب  نادوهی  زا  اهنیا 

زا ناقفانم  نیا  هراـب  رد   (1) مهنیدب .» نوئزهتسی  نورخسی و  نیملسملا و  ثیداحأ  نوعمتـسیف  دجـسملا  نورـضحی  نوقفانملا  ءالؤه  »
یم مولعم  دـهد و  یم  ناشن  ار  اهنآ  ّتیعقوم  یبوخ  هب  هک  دوش  یم  هظحالم  نآرق  باتک  ياه  هیآ  نایم  رد  یـشنکاو  دوهی ، ناـملاع 

سکعنم نآرق  مود  هروس  رد  اه  هیآ  نیا  ّمها  .دـنا  هدوب  علّطم  نایدوهی  طّسوت  يا  هویـش  نینچ  ذاـّختا  زا  هنیدـم  ناناملـسم  هک  دزاـس 
: هلمج زا  تسا ؛ هدش 

ازهتسا اهنآ  هب  ادخ   » (2) .دنتـسین » نمؤم  هک  نآ  لاح  و  تمایق ؛ زور  هب  ادخ و  هب  میدروآ  نامیا  ام  دـنیوگ : یم  مدرم  زا  یهورگ  «و 
سپ .تسا  ضرم  اهنآ  ياه  لد  رد   » (3) .دنشاب » نادرگرـس  ناریح و  هک  دزاس  یم  اهر  یهارمگ  یـشکرس و  رد  ار  اهنآ  دنک و  یم 

: دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  .دنیوگ و  یم  غورد  هک  ببس  نیدب  كاندرد ؛ یباذع  تسار  ناشیا  دیازفیب و  ناشیا  ضرم  رب  دنوادخ 
روظنم نایب  رد  قاحسا  نبا   (4) .میناراکوکین » مینک و  یم  راک  حالص  هب  طقف  ام  هک  دنهد  یم  خساپ  دینکن ، یهابت  داسف و  نیمز  رد 

: تسا هتشون  هیآ  نیا 

« .مینک حالصا  ار  باتک  لها  نانمؤم و  نیب  میهاوخ  یم  ام  هک  دندوب  یعّدم  يدوهی  ناقفانم  »

(5) .مینک » یم  ازهتسا  ار ) نانمؤم   ) ام انامه  .مییامش  اب  ام  دنیوگ : دننک ، یم  تولخ  دوخ  ياه  ناطیش  اب  نوچ  «و 

ص 175 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
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اهر یکیرات  رد  ار  ناشیا  دربب و  ار  ینشور  نآ  ادخ  .دنک  نشور  ار  دوخ  فارطا  ات  دزورفا ؛ شتآ  هک  تسا  یسک  دننام  ناشیا  لثم  »
هاگآ دوهی  هفیاط  زا  ناقفانم  نیا  ّتیهام  هب  ناناملـسم ، هک  تفاـیرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  مه  هریـس  نوتم  زا   (1) .دننیبن » چیه  هک  دنک 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياه  تیاده  اه و  هیآ  نیا  هب  هّجوت  اب  نانآ  .دنداد  یمن  خساپ  ییوج  هزیتس  اب  ار  نانآ  قافن  یلو  دندوب ؛
بایماک زین  نایدوهی  یلو  دـشن ، عطق  هنیدـم  ياـپون  هعماـج  رد  ناـقفانم  نیا  هشیر  هچرگ  دـنداد و  ناـشن  يراـبدرب  ریبدـت و  دوخ  زا 

رهق و ات  دنداهن  نادیم  رد  ياپ  يرتشیب  ِلمع  تّدش  اب  دوهی  ناگشیپ  تسایس  اذل  .دنوش  هنیدم  هعماج  جُضن  عنام  دنتسناوتن  دنتشگن و 
: دنیامن لامعا  رگید ، ریبدت  هب  ار  دوخ  ینمشد 

تنوشخ تسایس و  هار  مّوس : هلحرم  پ : / 2 - 3

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  میلاعت  یّمک  یفیک و  شرتسگ  ییوس  زا  دشن و  لح  نایدوهی  لکـشم  نیتسخن ، هلحرم  ود  رد  هک  میتفگ 
زا ندش  جراخ  يارب  ار  تنوشخ  تسایـس و  هار  نایدوهی ، هک  دوب  یعیبط  اذل  .دیـشخب  يرتشیب  میکحت  ار  راصنا  نارجاهم و  ّتیعقوم 
رد اهنآ  توکـس  .دـنزاس  ناهنپ  ار  دوخ  ینمـشد  ساسحا  دنتـسناوت  یمن  نایدوهی  .دـننک  باـختنا  دوب ، ناـشیور  شیپ  هک  یتسب  نب 
هب نانآ  .دـندوب  هتخود  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ياه  شالت  جـیاتن  هب  هک  دوب  رطاخ  نادـب  هّکم  رد  ناناملـسم  تماقا  لوط 

دنتـسناد یمن  یلو  .دننک  تیبثت  برع  فیاوط  رد  ار  دوخ  تردق  قیرط  نیا  زا  دیاش  ات  دنتـشاد ؛ شوخ  لد  شیرق  یگنهرف  تسکش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هنیک  دندرک و  یماکان  ساسحا  هک  دوب  نیا  .دش  دهاوخ  برعلاهریزج  هلأسم  نیرتگرزب  مالـسا  هک 

.دنزاس ناهنپ  يدیدم  تّدم  يارب  ار  دوخ  ینمشد  رهق و  دنتسناوتن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ّتیونعم  ربارب  رد  دنتفرگ و  لد  هب  ار 

.یبهذم تابّـصعت  زا  رود  هب  زیمآ و  تملاسم  یگدنز  ینید و  لکـشم  هن  دوب و  نانآ  یـسایس  يداصتقا و  لکـشم  نایدوهی ، لکـشم 
هب اهنآ  زا  قاحسا  نبا  .دنراد  راکـشآ  صّخـشُم و  یناشن  مان و  برع ، خیرات  قاروا  رد  دیدهت  تنوشخ و  هار  ِناگـشیپ  تسایـس  نیا 

ناونع

17 هرقب : - 1
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باختنا رب  نشور  یحیـضوت  يریون  هتفگ  .تسا  هدرک  دای  دوهی ) نم  ءادعألا  « ) دندرک ینمـشد  زیتس و  ادخ  لوسر  اب  هک  ینایدوهی  »
: دسیون یم  يو  .تسا  نایدوهی  يوس  زا  تنوشخ  تسایس و  هار  ناونع  هب  موس  هلحرم 

نارجاـهم و زا  وا  ینید  ناردارب  دشرقتـسم و  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحمو  تخاـس  راکـشآ  ار  دوخ  نیددـنوادخ  نوچ  »
هزیتس ینمشد و  هب  دسح  یغب و  يور  زا  ناشیا  نادنمشناد  يدوهی و  ياملع  تفای ، ماکحتسا  مالسا  رما  دندش و  عمج  وا  درگ  راصنا 

: دنک یم  حیرشت  نینچ  ار  یخیرات  ّتیعقوم  نیا  قاحسا  نبا   (1) .دندروآ » ور  ییوج 

هب یلاعت  هَّللا  ّصخ  امل  انْغـض  ًادَسَح و  ًایغب َو  َهوادـعلا  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسرل  دوهی  ُرابحأ  کلذ  دـنع  تبـصن  و 
یلع قاِفن  لهأ  اوناکف  هتّیلهاج  یلع  یـسع  ناک  نّمم  جرْزَخلاو  سوـألا  نم  ٌلاـجر  مهیلإ  فاـضنا  و  مهنم ، َهلوسر  هذْـخأ  نم  بَرعلا 

هَّنُج هوذختاو  مالـسإلاب  اورهظف  هیلع ، مهموق  عامتجاو  هروهُظب  مهرهَق  مالـسإلا  ّنأ  ّالإ  ثعبلاب ، بیذـکتلا  كرّـشلا و  نم  مهئابآ  نید 
تناک .مالسإلا و  مهدوحُج  و  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  ّیبنلا - مهبیذکتل  دوُهَی ، عم  مهاوَه  ناک  و  ّرـسلا ، یف  اوقفان  و  لتقلا ، نم 
ناکف لطابلاب ، ّقحلا  اوِسْبلَیل  سبللاب ، هنوتأی  هنوتّنعتی و  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  نولأسی  نیذلا  مه  دوهی ، رابحأ 

خلا  (2) اهنع .» نولأسی  نوملسملا  ناک  مارحلا  لالَحلا و  یف  لئاسملا  نم  اًلیلق  ّالإ  هنع ، نولأسی  امیف  مهیف  لْزنَی  نآرقلا 

: تسا هدش  تبث  نینچ  خیراوت  رد  ّربدم  یسایس و  قفانم و  لاح  نیع  رد  تخسرس و  نانمشد  نیا  مان  يدنب ، عمج  کی  رد 

و بطخأ ، نب  ّيَدُج  و  بطخأ ، نب  رسایوبأ  هاوخأ  بطخأ و  نب  ّیَیُح  مهنم  »

ص 343 ج 1 ، برالا ،» هیاهن  - » 1
ص 491 ج 1 ، تریس ،» همجرت   » ص 160 و ج 2 ، هّیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2
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- هَّللا لوسر  ُباحصأ  هلتق  يذلا  وه  راوعألا و  عفاروبأ  قیَقُحلا و  یبأ  نب  ماّلس  و  قیَقُحلا ، یبأ  نب  عیبرلا  نب  هنانک  و  مکْـشِم ، نب  مالس 
ئیط نم  وه  و  فرـشألا - نبا  بعک  شاّـحَج و  نب  ورمع  قیقُحلا و  یبأ  نب  عیبرلا  نب  ُعیبرلا  و  ربیَخب - مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص 

نب بعک  فـیلح  سیق - نب  مَدْرَک  و  فرـشألا - نب  بعک  فـیلح  ورمع - نب  جاّـجحلا  ریـضنلا و  ینب  نم  هّمأ  ناـْهبَن و  ینب  دـحأ  ّمث 
.ریضّنلا ینب  نم  ءالؤهف  فرشألا -

قیریَُخم ابُولَص و  نبا  هنم و  هراوتلاب  ملعأ  دحأ  هنامز  یف  زاجحلاب  نکی  مل  و  روعألا - ایروُص  نب  هَّللادبع  نْوَیْطِفلا : نب  هبلعث  ینب  نم  و 
.ملْسأ مهَْربَح  ناک  و 

نب زیزُع  ناْحیَـس و  نب  دومحم  فینُح و  نب  دعَـس  ماشه و  نبا  لاق  امیف  تیَـصُّللا - نبا  لاقی : و  تیِـصَّللا - نب  دـیز  عاُقْنیَق : ینب  نم  و 
.ْفیَص نب  هَّللادبع  زیزُع و  یبأ 

.ْفیَض نبا  لاقی : و  ماشه : نبا  لاق 

: قاحسإ نبا  لاق 

سیق و نب  سأشو  ّيدع  نب  سأشو  ورمع  نب  ّيرَحب  هیفاَضأ و  نب  نامُعن  عیْـشأ و  صاْحِنف و  سیق و  نب  هعافر  ثراحلا و  نب  دیوُس  و 
هیْحَد و نب  دومحم  سنأ و  وبأ  یفْوأ ، یبأ  نب  نامعن  دیز و  نب  ّيدع  نیکُـس و  یبأ  نب  نیکُـس  ورمع و  نب  نامعن  ثراحلا و  نب  دیز 

: لاقی و  ماشه : نبا  لاق  .فیص  نب  کلام 

.فیَض نبا 

.رزآ نب  رزآ  لاقی : و  ماشه : نبا  لاق  .رازأ  یبأ  نب  رازأ  دلاخ و  عفار و  یبأ  نب  عفار  رزاع و  دشار و  نب  بعک  و  قاحسإ : نبا  لاق 

هَّللادـبع توباتلا و  نب  دـیز  نب  هعافر  فوع و  نب  کلام  هجراخ و  نب  عفار  هلمیرُح و  نب  عفار  هثراح و  نب  عفار  و  قاحـسإ : نبا  لاق 
- مّلسو هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  هاّمـس  ملـسأ  املف  نیـصُحلا  همـسا  ناک  مهمَلعأ و  مهَْربَح و  َناک  ثراحلا و  نب  ماَلَـس  نب 

.عاُقْنیَق ینب  نم  ءالؤهف  .هَّللاَدبع 
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ماـع ضقن  يذـلا  هظیُرق  ینب  دـقَع  بحاـص  وـه  دـسأ و  نب  بعک  لیوْمَـش و  نب  لاّزَع  بهو و  نب  اـطَاب  نب  ربـیزلا  هظیَُرق : ینب  نم  و 
وبا عفان و  یبأ  نب  عفان  دیز و  نب  بهو  بعک و  نب  مدرقو  دیز  نب  ماّحَّنلا  هنیکُـس و  نبورمع  نب  لَبَج  دـیز و  نب  لیومـش  بازحألا و 

اذوهَی نب  بهو  ریـُشق و  یبأ  نب  لبَج  هلیمُر و  نب  عفار  بیبح و  نب  هماسأ  دیز و  نب  مَدْرَک  فْوَع و  نب  ثراحلا  دیز و  نب  ّيدـع  عفان 
.هظیرق ینب  نم  ءالؤهف 

.هئاسن نع  مّلسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  َذَّخأ  يذلا  وه  مصعأ و  نب  دِیَبل  قیَرُز : ینب  دوهی  نم  و 

.ایِروُص نب  هنانِک  هثراح : ینب  دوهی  نم  و 

.ورمع نب  وهو  مدْرَق  فْوَع : نب  ورمع  ینب  دوهی  نم  و 

.ماهَْرب نب  هلِْسلِس  راّجنلا : ینب  دوهی  نم  و 

بْصنلا هلأسملا و  باحصأ  هباحـصأ و  و  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسرل  هوادعلا  رورـشلا و  لهأ  دوهیلا و  رابحأ  ءالؤهف 
.قیْریَُخم (1) ماَلَس و  نب  هَّللادبع  نم  ناک  ام  الإ  هوئفطیل  َرورشلا  مالسإلاْرمأل 

رد هنیک  ینمـشد و  رد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  تجاجل ، تداسح و  نایغط و  رـس  زا  دوهی ، رابحا  ماـگنه ، نآ  رد  - » 1
تیلهاـج نییآ  رب  زوـنه  هک  زین  جرزخ  سوا و  لـها  زا  یخرب  .دوـب  هتخیگنارب  برع  ناـیم  زا  ار  يربماـیپ  دـنوادخ  هـک  ارچ  دـندمآ ،

ندش هریچ  زا  سپ  نانآ ، دنچره  .دنتـسویپ  نایدوهی  هب  دندوب ، رکنم  ار  زیخاتـسر  هدنام و  یقاب  ناشدادجا  نید  رب  هناقفانم ، و  دندوب ،
رد اما  دندوب ، هداد  رارق  ندش  هتشک  ربارب  رد  يرپس  ار  نآ  هدیورگ و  مالسا  هب  رهاظ  رد  شیوخ ، هفیاط  ندروآ  نامیا  مالسا و  نییآ 

.دندوب رکنم  ار  مالـسا  دندرک و  یم  بیذکت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندوب ؛ نایدوهی  اب  لد ، رد  دـندیزرو و  یم  قافن  ناهن ،
هدـیچیپ ياهامعم  دـندرک و  یم  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  راوشد  ياه  شـسرپ  هک  دـندوب  یناسک  ناـمه  دوهی  راـبحا 

هتبلا .دـش  یم  لزان  نانآ  ياه  ههبـش  هب  خـساپ  رد  نآرق  تایآ  اما  دـننک ، ناهنپ  لطاب ، شـشوپ  رد  ار  تقیقح  ات  دـندروآ ، یم  شیپ 
ود بطخا و  نب  ییُح  هلمج : زا  .دـیدرگ  یم  حرطم  ناناملـسم  يوـس  زا  مارح ، لـالح و  ماـکحا و  نوـماریپ  ياـه  شـسرپ  زا  یخرب 

عفاروبا قیقُح ، یبا  نب  مالسو  قیقُح ، یبا  نبا  عیبر  نب  هنانکو  مکشم ، نب  مالـس  و  بطخا ؛ نب  يدُج  بطخا و  نب  رـسایوبا  شردارب ،
، شاّجح نب  ورمَع  قیقح ، یبا  نب  عیبر  نب  عیبر  و  دندناسر - لتق  هب  ربیخ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نارای  هک  روعا -

ورمع نب  جاّجح  دوب ، ریـضن  ینب  زا  هک  شردام  هارمه  هب  ناـهنب  ینب  هلیبق  نادرم  زا  یکی  و  دوب - یط  هلیبق  زا  هک  فرـشا - نب  بعک 
ینب هفیاط  زا  مالسا  نانمـشد  اما  .دندوب  ریـضن  ینب  زا  اهنیا  فرـشا ، نب  بعک  نامیپ  مه  سیق  نب  مدرک  فرـشا  نب  بعک  نامیپ  مه 

یهاگآ تاروت  رب  وا  زا  شیب  یـسک  زاجح  لها  نایم  رد  دوخ ، نامز  رد  هک  روعا ، يایروص  نب  هَّللادبع  زا : دنترابع  نوطیف  نب  هبلعث 
تیـُصل نبا  ار  وا  ماشه  نبا  هک  تیـصَّللا - نب  دـیز  عاـقنیق : ینب  زا  .دوب  ناـنآ  گرزب  هک  ملـسا  قیریُخم و  و  ابولـص ، نبا  و  تشادـن ،

هدیمان فیض  نبا  ار  وا  ماشه  نبا  هک  فیص - نب  هَّللادبع  و  زیزُع ، یبا  نب  زیزُع  و  ناحیـس ، نب  دومحم  و  فینُح ، نب  دعـس  و  هدیمان -
دیز سیق ، نب  سأش  يدع ، نب  سأش  ورمع ، نب  ّیمرحب  اَضا ، نب  نامعن  عیشا ، صاخنِم ، سیق ، نب  هعافر  ثراح ، نب  دیوس  و  تسا -
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نب کلام  هیحد و  نب  دـمحم  سناوبا ، یفوا ، یبا  نب  ناـمعن  دـیز ، نب  ّيدـع  نیکُـس ، یبا  نب  نیکُـس  ورمع ، نب  ناـمعن  ثراـح ، نب 
ماشه نبا  هک  رازا -، یبا  نب  رازا  دلاخ ، عفار ، یبا  نب  عفار  رزاع ، دشار ، نب  بعک  و  هدـیمان - فیـض  نبا  ار  وا  ماشه  نبا  هک  فیص ،

هَّللادبع توبات ، نب  دـیز  نب  هعافر  فوع ، نب  کلام  هجراخ ، نب  عفار  هلمیرُح ، نب  عفار  هثراح ، نب  عفار  هدـیمان ،- رزآ  نب  رزآ  ار  وا 
ادخ ربمایپ  دروآ ، مالسا  هک  نآ  زا  سپ  تشاد و  مان  نیصُح  ادتبا  رد  دوب و  نانآ  نیرتاناد  نانآ و  گرزب  هک  ثراح -، نب  مالـس  نب 
نب لاّزع  بهو ، نباـطاب  نب  ریبز  هـظیرق : ینب  ناـیدوهی  زا  .دـندوب و  عاـقنیق  ینب  زا  اـهنیا  دـیمان - هَّللادـبع  ار  وا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
نب لبج  دیز ، نب  لیومـش  و  دوب - هدرک  دـقعنم  دـش ، ضقن  بازحا  گنج  رد  هک  ار  هظیرق  ینب  نامیپ  هک  دـسا - نب  بعک  لیومش ،

مدرک فوع ، نب  ثراح  دیز ، نب  يدُع  عفانوبا ، عفار ، یبا  نب  عفان  دیز ، نب  بهو  بعک ، نب  مدرق  دـیز ، نب  ماّحن  هنیکـس ، نب  ورمَع 
یـسک وا  و  مصعا - نب  دـیَبل  قیرُز : ینب  هفیاط  زا  .ادوهی و  نب  بهو  ریـشق و  یبا  نب  لبج  هلیمُر ، نب  عفار  بیبح ، نب  هماسا  دـیز ، نب 

زا ایروص و  نب  هنانک  هثراح : ینب  هفیاط  زا  و  درک - رود  شیوخ  نانز  زا  رحس ، هطساو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب 
هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  دندوب و  دوهی  رابخا  اهنیا  .ماهَرب  نب  هلـسلس  راجن : ینب  هفیاط  زا  .ورمع و  نب  مارق  فوع : نب  ورمع  ینب  هفیاط 
دننک دراو  ههبش  مالسا  رب  ات  دندرک  یم  حرطم  ییاهامعم  دندرک  یم  هئطوت  نانآ  دض  رب  دنتشاد و  ینمشد  ناشیا  نارای  هلآ و  هیلع و 

« .دندروآ مالسا  هک  قیریخم  مالس و  نب  هَّللادبع  زج  دنزاس ، شوماخ  ار  مالسا  رون  و 
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همادا هب  يّدـج  روـط  هب  ار  ناـیدوهی  هک  تشگ  یعیاـقو  ثداوـح و  زورب  بجوـم  دـش ، هدرب  ماـن  هـک  یـصاخشا  هناتخـسرس  شـالت 
.تفای جاور  هنایفخم  ياه  لتق  .تشاد  یماو  یتخسرس 

هتـساوخ و هنیدـم  ناـیدوهی  .درک  ادـیپ  يرتـشیب  عویـش  ناـیدوهی  طّـسوت  شنادـناخ  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  وـجه  تناـها و 
.دندش هداد  قوس  ناناملسم  هیلع  تخسرس  یعضوم  ذاّختا  هب  هتساوخان ،
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نایدوهی ياه  هئطوت  عاقنیق و  ینب  ناـیدوهی  اـب  يّدـج  يریگرد  يدوهی ، فرـشا  نب  بعک  هنتف  هعقاو  رد  ناوت  یم  ار  عیاـقو  نیا  ّمها 
.دومن وجتسج  دش  هنیدم  زا  اهنآ  جارخا  هب  رجنم  هک  ریضن - ینب 

وا باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  وجه  رد  نایدوهی  قیوشت  هب  فوع  نب  ورمع  ونب  هلیبق  زا  يدوهی  توترف  درمریپ  ْکفَعوبا 
.درک یم  ضیرحت  ربمایپ  هیلع  ًانلع  ار  مدرم  دورس و  یم  اهرعش 

-/ لولس نب  َّیبا  نب  هَّللادبع  نانامیپ  مه  عاقنیقونب - يدوهی  هفیاط  دوب ، هتشذگن  هنیدم  نامیپ  داقعنا  زا  هام  زا 15  شیب  زونه  هک  نآ  اب 
هب هدومن ، وغل  هبناج  کی  روط  هب  ار  هنیدم  نامیپ  دندرک ؛ راکشآ  وا  میلاعت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هیلع  ار  دوخ  دسح  ضغب و 

هیلع .دندش  هنیدم  رد  یگرزب  ّرش  هنتف و  بجوم  ناملسم ، يدرف  ِّقحان  هب  نتشک  نانز و  تمرح  کته  اب  دنتخادرپ و  ناناملـسم  رازآ 
ربمایپ .دـندربن  شیپ  زا  يراک  مه  تبقاع  دـندش و  نّصحتم  دوخ  ياهراصح  رد  دـنداد و  گنج  نالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 

.دننک كرت  ار  هنیدم  هک  نآ  طرش  هب  دومرف ؛ وفع  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شنادـناخ و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  وجه  اـب  تفرگ و  هدـیدان  ار  هنیدـم  ناـمیپ  هک  دوـب  يرعاـش  يدوـهی  فرـشا  نب  بعک 
هب ار  نایـشیرق  تفر و  هّکم  هب  ردب  هعقاو  زا  سپ  .دش  هنیدـم  رد  ینماان  بجوم  ربمایپ ، هیلع  شروش  هب  نایدوهی  کیرحت  ضیرحت و 

ناونع هب  يو  .تسیرگ  ردـب  هعقاو  رد  شیرق  تسرپ  تب  ناگتـشک  رب  دومن و  قیوشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هیلع  گنج  همادا 
.دنیبب كرادت  ربمایپ  هیلع  ار  ناتسرپ  تب  نایدوهی و  كرتشم  مایق  ات  تشگ ؛ زاب  هنیدم  هب  شیرق ، نایماح  نیرتگرزب  زا  یکی 

دندشن رـضاح  دندرکن و  لمع  دندوب ، هتـسب  هک  ینامیپ  ّدافم  هب  نایدوهی  هنیدم ، رهـش  هب  شیرق  ناتـسرپ  تب  موجه  دحا و  هعقاو  رد 
رهـش مدرم  رانک  هنیدـم ، نانمـشد  ربارب  رد  دنتـشاد  هفیظو  هک  یلاـح  رد  دـننک ؛ تیاـمح  اـه  یّکم  موجه  ربارب  رد  ار  ناناملـسم  هک 

.دننامب

افخ رد  نایدوهی  هک  درک  راکـشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  زا  تیامح  يارب  نایدوهی  تکرـش  مدع  دحا و  رد  ناناملـسم  راتـشک 
.دنرظنمه نایشیرق  اب  ناناملسم  يدوبان  يارب 

قیقد يزیر  همانرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نتـشک  يارب  .دندرک  راکـشآ  ار  عاقنیق  ینب  نایدوهی  هار  ریـضن ، ینب  نایدوهی  تبقاع 
.دنبای قیفوت  هنیدم  مدرم  هب  موجه  رد  دوب  کیدزن  دندومن و 

زا دیتسین ، ناناملسم  اب  زیمآ  تملاسم  یگدنز  هب  رضاح  هک  لاح  دومرف : اهنت  درک ؟ هچ  ربمایپ 
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: دیوش جراخ  هنیدم 

« .دیدنب راکب  ار  يرکم  ردغ و  نانچ  دیتساوخ  دیتفرگ و  یمیمصت  نانچ  امش  .دینکن  تنوکس  نآ  رد  دیور و  نوریب  نم  نیمزرس  زا  »

: هک داتسرف  ریضن  ینب  دزن  سک  ّیبُأ  نب  هَّللا  دبع  لاح  نیا  رد 

یم امش  کمک  هب  نافطَغ  زا  امـش  نانامیپ  مه  هظیرق و  ینب  نایدوهی  .دنک  یم  يرای  ار  امـش  نم  هفیاط  دینامب ! دوخ  ياهراصح  رد  »
« .میوش یم  گنج  دراو  دّمحم  اب  دنیآ و 

دـنتخادرپ و اهنآ  هرـصاحم  هب  اهنت  ناناملـسم  .دـنداد  گنج  نالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هیلع  نایدوهی  کـیرحت ، نیا  رثا  رد 
.دننک كرت  ار  هنیدم  هک  دندرک  ناشراداو 

ار شیرق  ناتسرپ  تب  اهنآ ، نارس  ات  دش  ثعاب  ربیخ  هب  اهنآ  ترجاهم  هنیدم و  رد  عاقنیق  ینب  ریضن و  ینب  دوهی  هفیاط  ود  یگدیـشاپ 
هریزج هبش  نایدوهی  هک  تسا  دعب  هب  هلحرم  نیا  زا  .دنهن  اهنآ  رایتخا  رد  ناوارف  لام  دننک و  قیوشت  هنیدم  هب  ییاهن  هلمح  کی  يارب 

زا ار  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ات  دـندرک  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  نایـشیرق  دوخ ، تاناکما  اهورین و  مامت  لّکـشت  اب 
.دنرادرب نایم 

ناتـسرپ تب  اهنآ و  نایم  یقفاوت  مهافت و  میدهاش و  ار  هنیدم  زا  جراخ  نایدوهی  لماک  لّکـشت  یطیارـش ، نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط 
.دوش یم  راکشآ  هظیرق  ینب  نایدوهی  زاس  تشونرس  شقن  دریگ و  یم  تروص  وا  هباحص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  میلاعت  هیلع 

رد نانآ  .دوش  یم  يدیدج  هلحرم  دراو  دوهی  دعب  هب  نامز  نیا  زا  .تسا  نورد  زا  هنیدـم  یـشاپورف  يارب  نایدوهی  دـیما  نیرخآ  نیا 
.دنراد تسرپ  تب  نایشیرق  هنیدم و  رد  دوجوم  نایدوهی  نیب  یگنهامه  رد  یعس  تیاهن ،

هنیدم ناملسم  مدرم  يدوبان  يارب  ناتسرپ  تب  اب  مهافت  هنیدم و  نامیپ  لماک  ضقن  مراهچ : هلحرم  پ : / 2 - 4

ینزیار .دندرک  افیا  ار  یـساسا  شقن  هنیدم ، هب  هلمح  يارب  برع  لیابق  كرادـت  رد  نایدوهی  هک  میدرک  دای  قدـنخ  هعقاو  حرـش  رد 
هظیرق ینب  نایدوهی  ناتسرپ و  تب  نایم  ییاه 
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.دش هظیرق  ینب  يدوهی  نارس  طّسوت  هنیدم  نامیپ  ندرک  هراپ  هب  رجنم  هک  تفریذپ  تروص  ْبَطْخا  نب  ّیَیُح  طّسوت 

همه نآ  تبقاع ، دندش ! لّمحتم  نایدوهی  ناتسرپ و  تب  موجه  ربارب  رد  ار  یبئاصم  اه و  هجنکش  اهرجز ، هچ  ناناملـسم  لاح  نیا  رد 
.دنام هجیتن  یب  ربیخ  عاقنیق و  ینب  ریضن و  ینب  نایدوهی  طّسوت  هدش  تخادرپ  هیامرس  ناتسرپ و  تب  یماظن  كرادت 

هدش نامیپ  مه  ناتـسرپ  تب  اب  ناناملـسم  هیلع  نامیپ ، فالخ  رب  رگید  يوس  زا  هدرک و  لطاب  ار  نامیپ  وسکی  زا  هک  هنیدـم  نایدوهی 
.دنتشادن ناناملسم  هیلع  گنج  مالعا  زج  یهار  دنشاپب ، ار  نانمؤم  ياپون  هعماج  هنیدم ، نورد  زا  دنتساوخ  یم  دندوب و 

داد گنج  مالعا  ناناملسم  هب  هنیدم  دوهی  هفیاط  نیرتگرزب  مجنپ : هلحرم  پ : / 2 - 5

اب یگدنز  همادا  هب  يدامتعا  هچ  دننک و  هرصاحم  ار  هظیرق  ینب  هک  نیا  زج  دننکب ؛ دنتسناوت  یم  هچ  یعضو  نینچ  لابق  رد  ناناملسم 
تفطالم و تمیالم و  ياج  هب  باتک  لها  دش  ثعاب  هک  دندوب  یعـضو  هدنزاس  دوخ  عقاو ، رد  ناناملـسم  دنتـشاد ؟ هنیدـم  نایدوهی 
رد هّکم  ناتـسرپ  تب  هک  دنداد  رارق  یعـضوم  نامه  رد  ار  برعلاهریزج  هبـش  دوهی  دننک و  باختنا  ار  ینمـشد  دانع و  هار  تدـحو ،

زواجت مجاهت و  يوس  هب  ار  برع  فیاوط  عافد و  يوس  هب  ار  هنیدم  یعیاقو ، نینچ  دـنور  هک  تسا  یعیبط  .دـندرک  ذاّختا  نانآ  ربارب 
.دهد قوس 

یلو .دندش  اریذپ  ار  گرم  زاب  شوغآ  اب  ناشیاه ، تیانج  اه و  تنایخ  مرج  هب  دـنرب و  شیپ  زا  يراک  دنتـسناوتن  زین  هظیرق  ینب  هّتبلا 
فیاوط همه  ندرک  هارمه  ربیخ و  نایدوهی  موجه  مایق و  هب  نتسبدیما  زج  یهار  دیدن و  هتفای  همتاخ  ار  راک  برع ، هریزج  هبـش  دوهی 

.دنتشادن اهنآ  اب  نامیپ  مه 

هنیدم هب  موجه  هناتسآ  رد  ربیخ  مشش : هلحرم  پ : / 2 - 6

رد يدوهی  تاماکحتسا  نیرتگرزب  هک  دنک  یم  دعاقتم  ار  ناگدنهوژپ  میدومن ، رکذ  هتـشذگ  هلحرم  جنپ  رد  هچنآ  رب  ارذگ  يرورم 
، یـسایس ياـه  تسکـش  هب  تبـسن  دریگن و  رارق  هنیدـم  رد  ناـیدوهی  یمومع  طیارـش  ریثأـت  تحت  تسناوـت  یمن  برعلاـهریزج  هبش 

یگنهرف و
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جراخ اوزنا  زا  یـشوج ، لاح  رد  ِگید  تروص  هب  يرجه ، مشـش  لاس  هناتـسآ  رد  ربیخ  نیا  ربانب  .دـنامب  توافت  یب  دوهی  يداـصتقا 
فارـشا و ناتـسرپ ، تب  ِموش  ّثلثم  رد  ار  دوخ  ياج  دوز  ای  رید  ربیخ ، اذـل  .تفرگ  رارق  برع  لیابق  ثداوح  عیاقو و  نتم  رد  دـش و 

عیاقو قیاقد  اه و  هظحل  رب  یتقو  هک  نآ  رتالاب  .درک  یم  ملَع  دـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  میلاعت  ربارب  رد  تفاـی و  یم  ناـیدوهی 
هظحالم میرگن ، یم  هدومن ، لزلزتم  ار  یلهاج  نهک  ماظن  ياه  هیاپ  اه و  هشیر  همه  هک  ربماـیپ  میلاـعت  شرتسگ  رب  مینک و  یم  لـّمأت 

.تشاد رارق  موش  ّثلثم  هنودرگ  هب  دورو  ای  ناناملسم و  اب  مهافت  ِیهار  ود  رس  رب  ربیخ  هک  مینک  یم 

فیاوط هّرمزور  یگدنز  تعیبط  ءزج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نارای  مالـسا و  هیلع  تنوشخ  گنج و  ندومناپرب  ینلع و  هزرابم 
تسناوت یم  زواجت  مدع  رب  ینبم  ینامیپ  داقعنا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  شالت  هن  رگید  .دوب  هدش  ناتسرپ  تب  دوهی و  یبرع 

، نتسیز یعون  هب  ای  دنروآ و  مالسا  هب  ور  دندوب  رداق  یماظن  نینچ  ناظفاح  هن  دوش و  نایدوهی  ناتـسرپ و  تب  تنوشخ  زورب  زا  عنام 
.دنهد رد  نت  یبهذم  یموق و  تابّصعت  زا  رود  هب 

مجاهت و رکف  تسناوت  یمن  ربیخ  روکذـم ، هناـگجنپ  لـحارم  ّیط  ترجه و  هلاـس  جـنپ  طیارـش  نتفرگرظنرد  اـب  تاـهّجوت و  نیا  اـب 
نانیـشن ربیخ  .دروآ  درگ  ار  دوخ  يورین  ناوت و  مامت  هنیدم ، هب  هلمح  يارب  تسیاب  یم  دزاس و  رود  دوخ  رطاخ  زا  ار  هنیدـم  يدوبان 

.دنهن ندرگ  مالسا  ّتیونعم  هب  یبهذم ، یسایس و  يداصتقا ، ياه  تسکش  همه  نآ  اب  دنتسناوت  یمن 

، ناناملـسم هک  دروآ  دوجو  هب  يرجه  مشـش  لاس  ِزاجح  يارب  ییاضف  هاوخان  هاوخ  هلمح ، كرادـت  رد  يریذـپان  باـنتجا  هار  نینچ 
.دندرک یم  يرامش  تعاس  ربیخ ، زا  ار  اهنآ  نامیپ  مه  نایدوهی و  موجه 

رظن زا  هلأسم  نیا  دـیاب  .تفرگ  رارق  روطـس  نیا  هدـنراگن  هّجوت  دروم  دومن ، یتسب  نب  نینچ  راـچد  ار  ربیخ  هک  ییاـه  هزیگنا  لـلع و 
ربیخ هب  دنتـساوخ  یم  یلیلد  چـیه  یب  هک  دـندوب  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اـیآ  هک  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  یخیراـت 

بانتجا عافد  ناملـسم ، هک  دـندش  بجوم  دنتـشادن ، هنیدـم  ِندرکدوبان  ندـیگنج و  زج  یهار  نوچ  ربیخ  ناـیدوهی  اـی  دـننک ؛ هلمح 
؟ دنناهرب ماع  لتق  يدوبان و  رطخ  زا  ار  هنیدم  دنناشکب و  ربیخ  مکحتسم  ياه  هعلق  رانک  هب  ار  هنیدم  زا  ریذپان 
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هنیدم هب  هلمح  كرادت  رد  ربیخ  ت :

یلص دّمحم  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  ناگدننک  هعلاطم  دننک ، یم  زاغآ  هنیدم  زا  ار  ربیخ  هب  طوبرم  عیاقو  ام  ناسیون  خیرات  هک  اجنآ  زا 
ای تسرپ و  تب  ناخّروم  طّسوت  ربیخ  نورد  عیاقو  نوچ  ناـیب ، رگید  هب  .دـندرک  هلمح  ربیخ  هب  هک  دـندوب  وا  ناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا 

ربیخ ِنایدوهی  موجه  هن  دوش و  یم  هداهن  نادوهی  عافد  ناناملسم و  موجه  رب  لصا  ثداوح ، يریگیپ  رد  تسا ، هدشن  هتشاگن  يدوهی 
یخیرات تادنتسم  میریگ ، رارق  یساّبع  يافلخ  هرود  رد  ناناملسم  یـسیون  خیرات  ریثأت  تحت  هک  نآ  یب  اجنیا  رد  .ناناملـسم  عافد  و 

: مینک یم  هئارا  میظنت و  میراد ، ربمایپ  هریس  خیرات و  زا  دوخ  هک  یکرد  نوتم و  شیالاپ  دقن و  هب  هّجوت  اب  ار 

هنیدم هب  ریذپان  بانتجا  هلمح  كرادت  رد  ربیخ  هک  دهد  ناشن  دناوت  یم  نیتسخن ، ِیخیرات  كرادـم  ایآ  هک  تسا  نیا  یلـصا  لاؤس 
؟ تسا هدوب 

؟ دادن رارق  نایدوهی  هارارف  ار  یبهذم  یتسیزمه  هب  مهافت  ّتبحم و  هار  درکن و  زیمآ  حلص  شالت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ایآ 

ایآ سکعرب  ریذـپان ؟ بانتجا  عافد  کی  ای  دوش ؛ یم  یّقلت  هنارگ  هطلـس  مجاهت  کی  ربیخ ، يوس  هب  تکرح  رد  ناناملـسم  مزع  اـیآ 
رداق ناشدوجو  مامت  اب  ای  دنداد ؛ تروص  یشالت  یبهذم ، یتسیزمه  نامیپ  هب  تشگزاب  ناناملـسم و  اب  هحلاصم  يارب  ربیخ  نایدوهی 

راد و هعلق  ياـه  تشد  رد  هچ  هنیدـم و  راـنک  رد  هچ  راتـشک - تراـغ و  موجه و  رد  اـهنت  ار  لـح  هار  هدوبن ، دـیدج  نید  لّـمحت  هب 
؟ دنتفای ربیخ - تاماکحتسا 

ياه تشادرب  ینید و  ياـه  هدـیقع  یـصخش ، تارّوصت  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  یخیراـت ، تاـماهبا  زا  ییاـیرد  نینچ  رد  ندـشروانش 
یب هک  یبهذم - هتفرگ  لکـش  ياهرواب  دوش و  هدراذگ  يرانک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یناگدـنز  خـیرات  زا  یمومع  یغیلبت -

رظنّدم تسا  هدش  غیلبت  اقلا و  نآ ، یـسایس  ياه  هنیمز  هعماج و  یگنهرف  طیارـش  ياضتقا  هب  دـشاب ، خـیرات  يداّقن  هب  دنتـسُم  هک  نآ 
.دریگن رارق 

شهوژپ دروم  یخیرات ، تمدق  ّتیعماج و  لیلد  هب  ًافرص  ار  يدقاو  رمع  نب  دّمحم  يزاغم »  » باتک یتخانـش ، نینچ  هب  لوصح  يارب 
ياه شالت  زا  هک  ار  يدانسا  یمامت  .میدرک  باختنا  نامرظن  دروم  عیاقو  ِیلصا  ضورفم و  نتم  ناونع  هب  ار  نآ  میداد و  رارق 
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ناشن نیفرط  هنایوج  حلص  شالت  زا  هک  ار  یکرادم  میدومن و  کیکفت  دنک ، یم  تیاکح  ربیخ  نایدوهی  ای  ناناملسم  هنایوج  گنج 
: میناسر یم  ناگدنهوژپ  راضحتسا  هب  هدومن ، يدنب  عمج  ینامز ، مّدقت  تیاعر  اب  میدرک و  جارختسا  دراد ،

رفص ات  ترجه  مجنپ  لاس  هدعقیذ  رد  قدنخ  هعقاو  زا  ینعی  ینامز - ّمهم  عطقم  کی  رد  هنیدم  رهـش  رد  ناناملـسم  ّتیعقوم  تخانش 
هچ اـب  هنیدـم  هاـم ، هدراـهچ  نیا  لوط  رد  .تسا  رادروخرب  یّـصاخ  ّتیّمها  زا  تسویپ - عوقو  هب  ربـیخ  هعقاو  هک  ترجه  متفه  لاـس 

هدوب نابیرگ  هب  تسد  یعیاقو  هچ  اب  تّدم  نیا  رد  ربیخ  سکعلاب  و  تسا ؟ هدش  ریذپان  بانتجا  ربیخ  هب  نتفر  هک  هدوب  وربور  یعیاقو 
؟ تسا هدش  ریذپان  بانتجا  هنیدم  هب  مجاهت  هک 

ترجه مشش  لاس  مّرحم 

ار ماوقا  رگید  دوخ و  فارطا  مدرم  درک و  اپب  یهاگودرا  هّکم - تافرع  کیدزن  هَنَرُع /- رد  ینایِْحل  یلذه  حـیَُبن  نب  دـلاخ  نب  نایفس 
نیا اب  ار  هعقاو  دعس  نبا  .دندرک (1)  یگنهامه  وا  اب  مدرم  زا  يدایز  هّدع  .دروآ  درگ  ناملسم  مدرم  نتـشک  هنیدم و  هب  موجه  يارب 

: تسا هدرک  تبث  ترابع 

اهالاو ام  َهَنَرُع و  لزنی  ناک  ینایّحللا و  ّمث  یلذهلا  دـلاخ  نب  نایفـس  ّنأ  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  غلب  ّهنأ  کلذ  «و 
ترجه مشش  لاس  رفص   (2) هَّللا .» لوسرل  عومجلا  عمج  دق  مهریغ  هموق و  نم  سان  یف 

يدقاو دندیزرو و  یم  ینمـشد  هنیدم  مدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اب  هک  دـندوب  بالک » نب  رکبونب   » هلیبق زا  یهورگ  ءاطْرق 
دروم ار  هنیدم  هک  تسا  هتسناد  براُحم » نم  ٌموق   » ار اهنآ 

ص 531 ج 2 ، ریَبُج ، نب  یسوم  زا  لقن  هب  ریَبُح  نب  هَّللادبع  نب  لیعامسا  کن : يزاغملا .»  » يدقاو سینا ، نب  هَّللادبع  هّیرس  - 1
.توریب رداص ، راد  ص 50 ، ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  - » 2
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لاس لّوألا  عیبر  .تسا (2)  هتـسناد  لیَُفن  اـی  نازوه  زا  يا  هلیبق  ار  ءاـطَرُقلا  ماـشه  نبا  .دندوب (1)  هداد  رارق  دوخ  يّدـج  ياهدـیدهت 
ترجه مشش 

لاس رخآلا  عیبر  .دیدرگ (3)  هقطنم  نآ  هب  نَصِْحم  نب  هشاّکُع  مازعا  هب  رجنم  هک  رْمَغ  هقطنم  ِبارعا  ياهدـیدهت  تاضّرعت و  دـیدشت 
ترجه مشش 

: تسا هدوب  وربور  مهم  هثداح  هس  اب  هنیدم 

رـسپ .دندش  ریگرد  هباغ  رد  دندرب و  هلمح  هنیدم  فارطا  هب  دوخ  هتـسباو  ناراوس  اب  يرازَفلا  ردـب  نب  هفیذُـح  نب  نصِح  نب  هَْنیَیُع  . 1
هوزغ ناونع  تحت  ار  هعقاو  ماشه  نبا  .دندوبر (4)  ار  رذوبا  رـسمه  دندرک و  تراغ  ار  نارتش  زا  يا  هلگ  دنتـشک و  ار  يرافغ  رذوبأ 

بیقعت هب  هدـش  هدوبر  هّلگ  نز و  تاجن  يارب  شنارای  ربماـیپ و  هک  تسا  هدوب  ربیخ  زا  يا  هیحاـن  درق  يذ  .تسا (5)  هدروآ  درق  يذ 
ار رفن  هد  دندرک و  هلمح  ناناملسم  هب  لاوُع ، هبلعث و  ینب  ياهورین  هَّصقلا  يذ  رد  .دنتخادرپ (6) 2 . هنیَیُع 

هدربن راک  هب  ار  هوزغ  ِحالطـصا  صوصخ ، نیا  رد  دعـس  نبا  تسا : ینتفگ  .ءاـطرقلا  هوزغ  ص 534 ، ج 2 ، يزاغملا ،» ، » يدـقاو - 1
: کن .ءاطَرُقلا  یلإ  هملسم  نب  دّمحم  هّیرس  دوش : هتفگ  تسا  رتهب  نیا  ربانب  .تسا  هتشادن  روضح  هعقاو  نیا  رد  ربمایپ ص  اریز  تسا ؛

ص 78 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا 
ص 199 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

نبا ص 1278 . ج 3 ، افولا ،» ءافو  ، » يدوهمـس کن : رْمَغ  هراب  رد  ص 416 . ج 2 ، یـسراف ، همجرت  ص 550 و  ج 2 ، يزاغم ،» - » 3
ص 84 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس
ص 537 ج 2 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو - 4

ص 293 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 5
ص 80 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 6
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ردب ملاس  ناج  دوب  هتسناوت  هک  هملـسم  نب  دّمحم  .دنتفرگ (1)  عضوم  ناناملـسم  ربارب  رد  ربیخ  رد  زین  اهدعب  نامجاهم  نیا  .دنتـشک 
: دوب هتفگ  اهدعب  درب ،

: تلقف هَّلل ! یهجو  ُتملـسأ  لاق : ینآر  اّملف  هَّصقلا ، يذ  موی  یبرـض  اولَو  اوناک  نیذـلا  رفنلا  دـحأ  یلإ  ترظن  ربیخ  هوزغ  تناک  املف  »
.اغیه (3) عتارم  رد  ناملـسم  مدرم  ياه  همر  تراغ  يارب  هنیدـم ، فارطا  هب  رامنا  هبَْلعَث و  براـحم ، ینب  ِبارعا  هلمح  . 3 (2) یلوأ .»

ترجه مشش  لاس  یلوألا  يدامج 

، ماذج هلیبق  مدرم  هنیدم ، لامش  یناتسهوک  نیمزرس  رد  یَمْسِح  مان  هب  یّلحم  رد  تشگ ، یم  زاب  رـصیق  لقره  دزن  زا  هک  یْبلَک  هیْحِد 
.دندرک تراغ  تشاد ، هچ  ره  دنتسب و  وا  رب  ار  هار 

ترجه مشش  لاس  نابعش 

: دش وربور  مهم  هعقاو  ود  اب  هنیدم  هام ، نیا  رد 

یلو .تسا (4)  هتسناد  يرجه  مشش  لاس  نابعـش  رد  اهرظن  یـضعب  فالخرب  ار  عیـسیرملا ) قلطـصملا /(  ینب  هعقاو  قاحـسا ، نبا  . 1
: دسیون یم  يدقاو  .تسا (5)  هدرک  تبث  يرجه  مجنپ  لاس  رد  عیسیَُرم  ناونع  تحت  ار  نآ  يدقاو ،

ثراح مان  هب  اهنآ - رالاس  سیئر و  دندمآ و  دورف  هنیدم  کیدزن  عُُرف  هیحان  رد  ِجلْدُم ، ینب  اهنآ  نامیپ  مه  هعازخ و  هلیبق  زا  یهورگ 
هک ییاهورین  دوخ و  ماوقا  اب  رارض - یبا  نب 

ص 551 ج 2 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو - 1
ص 85 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  کن : زین  .كردم  نامه  يدقاو ، - 2

ص 552 ج 2 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو - 3
ص 302 ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 4

ص 404 ج 1 ، يزاغملا ،» - » 5
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هللا یلص  دّمحم  تفای و  راشتنا  هنیدم  رد  ربخ  نیا  .دندش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتشک  هنیدم و  هب  هلمح  هدامآ  دوب ، هدروآ  درگ 
نابعش ینعی  خیرات ، نیمه  رد  .دنوش (1) 2 . رهش  هب  اهنآ  هلمح  زا  عنام  جراخ و  هنیدم  زا  باتـش  اب  ات  درک  عمج  ار  مدرم  هلآ  هیلع و 

دنـس هعقاو  نیا  زا  خـیرات  .دـندش  لوغـشم  هنیدـم  هب  هلمح  تهج  یماظن  كرادـت  هب  مارآ  مارآ  ربیخ  نایدوهی  ترجه ، مشـش  لاـس 
: تسا هدرک  تبث  ار  یّمهم 

: دسیون یم  هبتُع  نب  بوقعی  زا  وا  رفعج و  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  يدقاو 

نایدوهی دنهاوخ  یم  دنا و  هدمآ  مه  درگ  كدف  رد  ربیخ - نانیـشنرواجم  دعـس - ینب  هک  دیـسر  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب 
اوّدُِـمی نأ  نودـیُری  ًاعمج  مهل  ّنأ  هَّللا  لوسر  غلب  : » تسا نینچ  یخیرات  دنـس  یلـصا  نتم  .دـننک  يرای  هنیدـم  هب  هلمح  يارب  ار  ربیخ 

«. رَْبیَخ َدوهی 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دندوب  هدـش  يراکمه  هدامآ  كدـف  یلاها  هک  هدوب  هنیدـم  هب  هلمح  ددـص  رد  ربیخ  هک  دوش  یم  مولعم 
: یخیرات دنس  هلابند  .دوش (2)  هاگآ  هنیدم  هب  هلمح  تاکرادت  زا  ات  داتسرف  يوس  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

یکدف زا  یسوساج  .دیسر  كدف ) ربیخ و  نایم   ) ْحَمَه هب  هک  نیا  ات  درب ؛ یم  رـس  هب  نیمک  رد  اهزور  دومیپ و  یم  هار  اه  بش  یلع  »
نایدوهی دزن  هب  ار  وا  دعـس  ینب  هک  درک  رارقا  يراد ؟ دعـس  ینب  ّتیعمج  زا  یعالّطا  هچ  یتسیک و  وت  دندیـسرپ : وا  زا  .دنتفرگ  ار  اه 
لوصحم رد  یمهـس  اهنآ  يارب  مه  ربیخ  نایدوهی  هک  نیا  رب  طورـشم  دناسرب ؛ ناشیا  عالّطا  هب  ار  اهنآ  یگدامآ  ات  دنا  هداتـسرف  ربیخ 

« .دننک روظنم  دوخ  يامرخ 

نومدقی مهریغل و  اولعج  امک  مهرمت  نم  مهل  اولعجی  نأ  یلع  مهرـصن  ربیخ  دوهی  یلع  ضرعی  ربیخ  یلإ  هوثعب  مهل  ٌنیع  ّهنأ  رقأف  »... 
«. مهیلع

.یسراف همجرت  ص 147  .یبرع ج 2 ، نتم  ج 2 ، برالا ،» هیاهن  ، » يریون - 1
ص 562 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 2
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هللا یلـص  دّمحم  ناگداتـسرف  هدهاشم  زا  سپ  كدف  دعـس  ینب  رالاس  میَلُع  نب  َربَو  هک  تسا  هعقاو  نیمه  خیرات  لیذ  رگید  ّمهم  دنس 
: تفگ هلآ  هیلع و 

دورف ام  رب  اهنآ  میورب ، اهنآ  گنج  هب  ام  هک  نآ  زا  لبق  .تسین  ناشیا  اب  هلباقم  يارای  ار  ام  دـنا و  هدـمآ  اـم  غارـس  هب  دـمحم  ناراـی  »
« .دنا هتفرگ  شمیدوب ، هداتسرف  ربیخ  هب  هک  ار  ام  زا  يا  هداتسرف  دندمآ و 

: تسا رارق  نیا  زا  دنس  لصا 

انربخ مهربخأف  رْبیَخ  یلإ  هانثعب  انل  ًالوسر  اوذخأ  دق  اهتبْهُأ و  برحلل  ذـخْأن  نأ  لبق  هب  انل  َهقاط  ام ال  دـمحم و  عومج  انیلإ  تراس  »... 
: دیوگ یم  هلیلَع  نب  یسیع  هب  میَلُع  نب  َربَو  هک  نیا  رتمهم  دنس   (1) عنص .» ام  انب  عنص  وه  و 

: تفگ یسیع  .دنور  هنیدم  هب  دّمحم  اب  گنج  يارب  نایربیخ  هک  تسا  بسانم  ردقچ  »

« .تسا نیمه  حیحص  راک  تفگ : َربَو  دریگب ؟ تروص  راک  نیا  ینک  یم  رّوصت  ایآ 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  هیّرس  : » لیذ رد  دعس  نبا   (2) مهل .» يأرلا  وه  لاق : کلذ ؟ يرت  و  تلقف : .هراد  رقُع  یف  هوزغی  نأ  مهارحأ  اـم  «و 
، دانسا نیا   (3) ربیخ .» دوهی  اوّدُِمی  نأ  نودـیری  ًاعمَج  مهل  ّنأ  لوسر  غلب  : » دراد دـیکأت  هلمج  نیا  رب  كدـفب » رکب  نب  دعـس  ینب  یلإ 

هدوب یعیـسو  كرادـت  نایرج  رد  ربیخ  هثداح  عوقو  زا  لبق  هام  تفه  ربیخ  ناـیدوهی  هک  نیا  رب  ینبم  تسا ؛ یقیقد  خـیرات  تبث  نّیبم 
هلمح تهج  ربیخ ، نادوهی  اب  یگتسبمه  يارب  رکب  نب  دعس  ینب  هفیاط  ششوک  ترجه ، مشش  لاس  نابعش  رد  دوبن ، نینچ  رگا  دنا و 

نب ّیلع  هک  دش  یمن  رشتنم  هنیدم  رد  نآ  ربخ  تفرگ و  یمن  رارق  هرکاذم  دروم  هنیدم ، هب 

ص 563 ج 3 ، يزاغم ،» - » 1
ص 563 ج 2 ، نامه ، - 2

ص 339، ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریـسلا  ، » ریثک نبا  ص 182 . ج 2 ، برالا ،» هیاهن  ، » يریون کـن : نینچمه  ص 89 . ج 2 ، تاـقبّطلا ،» - » 3
1976 م توریب ، هفرعملاراد ،
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.دور نآ  يوس  هب  بلاط  یبا 

ترجه مشش  لاس  ناضمر 

: دوب وربور  هعقاو  ود  اب  هنیدم 

هدرتسگ هلمح  نیگنـس ، ياه  هنیزه  لّبقت  اب  دوب و  هدرک  عمج  ار  برع  ناکرـشم  نآ  فارطا  نافطغ و  رد  ْقیَقُحلا  یبأ  نب  عفاروبا  . 1
.دـندناشک یم  نوخ  شتآ و  هب  ار  هنیدـم  شناتـسدمه  عفاروبا و  دوبن ، نایم  رد  قدـنخ  راـکتبا  رگا  .دـید  كرادـت  هنیدـم  هب  ار  يا 

يزورفا گنج  ّببسم  ناونع  هب  عفاروبا  ماجنارـس  .دوب  يدّدجم  كرادت  لوغـشم  درک و  یم  یگدنز  نایدوهی  نایم  ربیخ  رد  عفاروبا 
مـشش لاس  ناـضمر  رد  کـیتع  نب  هَّللادـبع  تسد  هب  یلیاـبق ، ياـه  توادـع  نتخاـس  رو  هلعـش  رد  يزیگنا  هنتف  هنیدـم و  مدرم  هیلع 

نأش یضقنا  امل  و  قاحـسا : نبا  لاق   » ِترابع اب  ماشه  نبا  .دومن (1)  صاخ  یناجیه  راچد  ار  ربیخ  هعقاو ، نیا  .دیـسر  لتق  هب  ترجه 
[ هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  یلع  بازحألا  بّزَح  نمیف  عفاروبأ  وه  قیقحلا و  یبأ  نب  ماّلَـس  ناـک  هظیرق و  ینب  رمأ  قدـنخلا و 
.دراد (2) نشور  یتیاکح  ناناملسم ، مالسا و  اب  توادع  هب  ربیخ  نایدوهی  بیغرت  رد  عفاروبا »  » شقن زا  ربیخب .»...  وه  و  مّلـسو ... -

ماش مزاـع  تراـجت  يارب  هک  هثراـح  نب  دـیز  ناوراـک  هب  هرازَف - هلیبق  زا  ردـب - ینب  زا  یهورگ  ترجه ، مشـش  لاـس  ناـضمر  رد  . 2
ترجه مشش  لاس  لاّوش  .دنتخاس (3)  بورضم  نتشک ، دصق  هب  ار  دیز  دندرک و  تراغ  ار  شلاوما  دندرب ؛ هلمح  دندوب ،

دّمحم تکرح  زا  لبق  هام  هس  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  هک  تسا  هدرک  تبث  ریبزلا  نب  هورع  زا  ار  یتّیمهااـب  رایـسب  دنـس  يدـقاو 
رظن بلج  بذج و  ورین و  يروآ  عمج  تاکرادت و  ییاهن  لحارم  يّدـج ، روط  هب  ربیخ  ِنایدوهی  ربیخ ، يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يارب ار  دوخ  نانامیپمه 

ص 91 ج 2 ، يربکلا ،» تاقبّطلا  ، » دعس نبا  - 1
ص 286 ج 3 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 2

ص 564 ج 2 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو - 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 989 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_389_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_389_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_389_3
http://www.ghaemiyeh.com


390 ص :

ربمایپ عیاقو ، نیا  فیک  ّمک و  هب  ندرب  یپ  يارب  .دنا (1)  هدرک  یم  یط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نتشُک  هنیدم و  هب  هدرتسگ  هلمح 
رب ینبم  زاجح  رد  هک  يرابخا  مقـس  تّحـص و  بسک  نمـض  ات  دومن ، ربیخ  مزاع  ار  هحاور  نب  هَّللادبع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

: ربیخ نادوهی  رالاس  اب  دوب ، هدش  ناگمه  تشحو  بجوم  هتفای و  راشتنا  هنیدم  هب  نایدوهی  عوقولا  بیرق  هلمح 

.دیامن هرکاذم  حلص  هب  توعد  يارب  مراز  نب  ریَسُأ 

ندـش هتـشک  زا  سپ  دوب و  یعاجـش  درم  مراز  نب  ریـسُأ  هک  دـنا  هدرک  لقن  يدـقاو  يارب  ساّبع  نبا  زا  دوخ  دانـسا  اب  هبیبح  یبأ  نبا 
.دندوب هدیزگرب  دوخ  يریما  هب  ار  وا  نایدوهی  عفاروبا ،

هیلع هللا  یلص  دّمحم  هیلع  هزرابم  رد  ار  دوخ  هدنیآ  یـشم  ّطخ  ربیخ ، نادوهی  هب  باطخ  مراز  نب  ریـسا  یبصنم ، نینچ  بسک  زا  سپ 
: دوب هتشاد  راهظا  نینچ  هنیدم ، رهش  يدوبان  هلآ و  و 

هنم كردأّالإ  هراد  یف  ٌدحأ  ُْزُغی  مل  هنإف  .هراد  ْرقُع  یف  دّـمحم  یلإ  ریـسن  دوهیلا ! رـشعم  ای  لاقف ... : .دوهیلا  یف  مراز ) نب  ریـسا   ) ماقف »
: اولاق .دیری  ام  َضعب  هّودع 

«. َتیار ام  معن 

، دنک گنج  دوخ  راید  رهـش و  رد  سک  ره  و  میور ؛ یم  وا  گنج  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  راید  رهـش و  رد  ام  نایدوهی ! يا 
هدرک تبث  دوخ  خـیرات  رد  مه  يدـقاو   (2) يا ! هدیـشیدنا  بوخ  دـنتفگ : .دوش  یم  هریچ  وا  رب  شیاه  فدـه  زا  یـضعب  رد  نمـشد 

: تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  مه  يریون  .درک  عمج  هنیدم  هب  هلمح  يارب  ار  اهنآ  تفر و  نافطغ  هلیبق  هب  ریَسُأ  هک  تسا 

« .دومن توعد  ربمایپ  اب  گنج  يارب  ار  اهنآ  درک و  نافطغ  لیابق  نایم  ترفاسم  هب  عورـش  نایدوهی ، رب  يریما  زا  سپ  مراز  نب  ریـسا  »
نامگ هک  یناسک  هاگدید  نیا  ربانب  .تسا  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تکرح  زا  لبق  هام  راهچ  تالاعفنا ، لعف و  نیا   (3)

یعافد تلاح  نآ ، يوس  هب  ناناملسم  تکرح  رد  ربیخ  دننک : یم 

ص 566 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 1
ص 429 ج 2 ، نآ ، یسراپ  نتم  ص 566 و 567 و  نامه ، - 2

ص 189 ج 2 ، یسراف ، همجرت  ص 211 . ج 17 ، برالا ،» هیاهن  - » 3
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.تسین قبطنم  یخیرات  دانسا  نیا  اب  هدوبن ، حیحص  تسا ، هتشاد 

هب هحاور  نب  هَّللادـبع  اب  هک  یعجـشا  لیَـسُح  نب  هجراخ  هب  دـش ، عّلطم  نادوهی  میمـصت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ 
: دومرف دوب ، هتفر  ربیخ 

: تفگ دوب »؟ ربخ  هچ  ترس  تشپ  »

« .دنک تکرح  وت  اب  گنج  يارب  دوهی  نایهاپس  اب  تشاد  دصق  هک  مدش ، ادج  مراز  نب  ریسا  زا  یلاح  رد  نم  »

: تسا رارق  نیا  زا  دنس  لصا 

: لاقف هَءاروام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هربختساف  یعجشألا  لیَسُح  نب  هجراخ  هیلع  مدق  «و 

یتسرپرس هب  ار  هحاور  نب  هَّللادبع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  همه  نیا  اب   (1) دوهیلا » بئاتک  یف  کیلإ  ریسی  مراز  نب  ریسا  تکرت 
شتآ ندـشرو  هلعـش  زا  يریگولج  همـصاخم و  كرت  لوبق  يارب  ار  مراز  نب  ریـسا  اـهنآ  اـت  دومن  ربیخ  مزاـع  ناناملـسم ، زا  رفن  یس 

.دننک توعد  لیابق  ِتابّصعت 

: تسا هدرک  تبث  نینچ  سینا  نب  هَّللادبع  زا  ار  هعقاو  نیا  نایرج  يدقاو 

ربیخ هب  ات  میداتفا  هار  هب  داد ...  رارق  ام  لوؤسم  ار  هحاور  نب  هَّللادبع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .مدوب  رفن  یس  نآ  زا  مه  نم  »
هدمآ هچ  يارب  هک  مییوگب  مییایب و  وت  شیپ  هک  میناما  رد  ام  ایآ  هک  میداد  مایپ  میداتسرف و  مراز  نب  ریَـسا  شیپ  ار  یـسک  .میدیـسر 
لوسر میتفگ : میتفر و  وا  شیپ  .تسا  نینچ  میتفگ : .مشاب  ناما  رد  امـش  هیحان  زا  مه  نم  هک  نیا  رب  طورـشم  يرآ  داد : خـساپ  میا ؟

اهنآ یلو  درک ؛ تروشم  دوهی  اب  ریسا  دنیامرف ...  یکین  وت  هب  تبسن  ات  ییایب  شروضح  هب  مییوگب : ات  دنا  هداتسرف  وت  شیپ  ار  ام  ادخ 
: تفگ ریسا  .دنک  یمن  بوصنم  یتسرپرس  هب  ار  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  هاگچیه  دّمحم  دنتفگ : دندرک و  تفلاخم  شندمآ  نوریب  اب 

ریسا  (2) .دمآ » هنیدم ) يوس  هب   ) ام هارمه  نایدوهی ، زا  رفن  یـس  اب  هک ] دوب  نیا   ] .میا هدش  هتـسخ  گنج  زا  ام  دـشاب  نینچ  ضرف  رب 
دش و نامیشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب  تاقالم  زا  ربیخ ) یلیم  شش   ) راِبث هقطنم  رد  مراز  نب 

ص 567 ج 2 ، يزاغم ،» ، » يدقاو - 1
ص 187 ج 3 ، هّیبلحلا ،» هریّسلا  ، » یبلح ص 568 ؛ نامه ، - 2
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بجوم ربیخ ، نایدوهی  هب  ارجام  نیا  ربخ  ندیسر  .دیسر  لتق  هب  يا  هثداح  نمـض  ریـسا  هک  دنتـشاد  يریگرد  رارف و  دصق  شنارای  اب 
.دش هنیدم  هب  هلمح  تهج  ریسُأ  همانرب  لامعا  هب  اهنآ  میمصت  ندش  خسار 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  شالت  هب  لـب  دراد ، راکـشآ  یتیاـکح  اـه  يربیخ  هناـیوج  گـنج  ياـه  شـالت  زا  اـهنت  هن  دانـسا  نیا 
.تسا هدیشخب  صاخ  یصّخشت  هحلاصم ، لوبق  همصاخم و  كرت  روظنم  هب  نایدوهی  اب  هرکاذم  يارب  ناناملسم 

هجیتن

ردب و هعقاو  ياه  جنر  زا  دعب  هنیدم  مدرم  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ترجه ، مشش  لاس  لاّوش  ات  مّرحم  زا  یپ  رد  یپ  ِثداوح  نیا 
هنیدم رد  دوخ ، لام  ناج و  زا  عافد  يارب  هک  دندوب  هتخومآو  دنتـشاد  رارق  تراغ  هلمح و  دیدهت ، ضرعم  رد  ًامئاد  قدـنخ ، دـحا و 

راید رد  ار  عاـفد  دـیاب  دـنریذپ و  بیـسآ  ناـیدوهی ، ناتـسرپ و  تب  ضّرعت  ربارب  رد  ناناملـسم  هک  داد  ناـشن  قدـنخو  دـحا  .دـننامن 
دّمحم يدوبان  يارب  دـیاب  هک  دوب  هدرک  هاگآ  نآ  زا  ار  ربیخ  نایدوهی  مراز » نب  ریـسا   » هک يا  هبرجت  نامه  .تخاس  یلمع  نامجاهم 

.میرب موجه  وا  راید  هب  ناناملسم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

شیپ سپ و  هار  ناناملسم ، هیلع  تخـس  طیارـش  زا  یئزج  ناونع  هب  تفرگ و  هدیدان  ار  تفطالم  تمیالم و  همه  نآ  دوهی  ارچ  ارچ ؟
؟ تفرگن شوغآ  رد  ار  هنیدم  تشاذگن و  رس  تشپ  ار  ربیخ  هحلاصم ، هرکاذم و  يارب  ریسُأ  ارچ  دْراذگن و  زاب  دوخ  يارب 

.دنیامیپب ار  یگدنز  هار  شیرق ، ّتیفارـشا  زا  هیذغت  رامثتـسا و  نودب  دنتـسناوت  یمن  نایدوهی  .تسا  حضاو  اه  لاؤس  نیا  همه  خـساپ 
.دندوب حلص  شمارآ و  هشیدنا  رد  هن  دندنازوس و  یم  نید  هب  لد  هن  .دندوب  هدید  ایند  تایح  رد  ار  یگدنز  اهنآ 

وبا ياه  شالت  هظیرق و  ینب  عاقنیق و  ینب  ریضن ، ینب  نایدوهی  یپ  رد  یپ  ِثداوح  لباقم  رد  ناناملـسم  هک  دهد  یم  ناشن  دانـسا  نیا 
.دنهد ماجنا  دنتسناوت  یمن  يرگید  راک  مجاهت ، عوقو  ِراظتنا  يرامش و  تعاس  زج  قیقحلا ، یبأ  نب  مالس  عفار 

برع فیاوط  اب  دوب و  نامحر  يادـخ  هب  یکّتم  ِّتیناسنا  ّتیونعم و  هب  يدـنبیاپ  یتسرپ و  تب  ماظن  درط  ناـشمرج  هدـیدرجز ، مدرم 
یگدنز ياّزجتیال  ءزج  موجه ، تراغ و  هک 
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ینب ریضن و  ینب  ياه  هنتف  قدنخ و  دحا و  ردب و  ياه  یشکرکشل  مجاهت و  تراغ و  زا  ناناملسم  .دندوبن  سایق  لباق  دوب ، هدش  اهنآ 
هدـش هتـسخ  هنیرید ، ياه  توادـع  همه  ندـشور  زیمآ و  هحلاصم  ياه  نامیپ  همه  نتفر  نیبزا  هظیرق و  ینب  ياه  تجاـجل  عاـقنیق و 

.دندوب

.دندینش یم  شوگ  هب  ار  ناتسرپ  تب  ياه  هرعن  یموش  يربخ ، ره  زا  ناسرت  ناناملسم ،

رد ار  نایدوهی  شقن  دـندرک و  یم  هدـهاشم  تسویپ ، یم  عوقو  هب  نارجاهم  راصنا و  هیلع  هک  یعیاـقو  رد  ار  ناـیدوهی  روضح  اـهنآ 
ییاه تراغ  اه و  هلمح  رد  ار  اهنآ  تسد  دـندید و  یم  هنیدـم  نورد  يدوهی  فیاوط  کیرحت  هنیدـم و  یگدـنز  نامیپ  ندرب  نیبزا 

هب ار  ربیخ  عیاقو ، نیا  همه  سپ  رد  نایدوهی ، ياه  تیامح  هک  دندرک  یم  هدهاشم  دندناوخ و  یم  دوب ، نآ  لّمحتم  ًامئاد  هنیدـم  هک 
.تسا هدرک  لیدبت  هنیدم  هب  هلمح  كرادت  رد  ناتسرپ  تب  دوهی و  كّرحترپ  داّحتا  زکرم 

لباق ریغ  ياهژد  نیگنـس و  تاماکحتـسا  نامه  ریز  رد  عافد  ربیخ و  هب  نتفر  زج  دوخ ، یناسنا  قوقح  زا  عافد  يارب  هنیدـم  مدرم  ایآ 
عافد نیا  ارچ  دنراد و  یهانگ  هچ  اه  هّچب  اه و  نز  هنیدم ؟ رد  ارچ  تسا ، یمتح  نایدوهی  ندـیگنج  رگا  دنتـشاد ؟ يرگید  هار  ذوفن ،

!؟ دنهدن ماجنا  مصخ  هناخ  رد  ار 

یم جراخ  هنیدم  شرهـش  زا  یتقو  هک  يربمایپ  .مرذگب  یگداس  هب  مناوت  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ياعد  نیا  زا  هاگچیه  نم 
: دوب ناشلاوما  اه و  نز  اه و  هّچب  رهش و  هب  یلهاج  بارعا  مجاهت  نارگن  دش ،

تبقاع و يدـب  رفـس و  يراتفرگ  زا  نم  ایادـخ ! .یتسه  نامیاه  هداوناخ  رب  ام  هفیلخ  تدوخ  ییام و  هارمه  رفـس  رد  وت  اراـگدرورپ ! »
« .مرب یم  هانپ  وت  هب  دوخ ، لام  لها و  رد  شوخان  روما  هدهاشم 

.ِلاَْملا ِلْهَْألا َو  ِیف  ِرَْظنَْملا  ِءوُس  ِبَلَْقنُْملا َو  َِهبآَک  ِرَفَّسلا َو  ِءاَـثْعَو  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  ِلـْهَْألا ، ِیف  ُهَفِیلَْخلا  ِرَفَّسلا َو  ِیف  ُبِحاَّصلا  َْتنَأ  َّمُهَّللا  »
(1) ٍْریَخ .» َیلِإ  ُُغْلبَی  ًاِحلاص  ًاغاََلب  اَنْغَِّلب  َّمُهَّللا 

ص 537 ج 2 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو - 1
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ربیخ ریسم  ث :

دودحم رصتخم و  تسا ، هدرک  تبث  ربیخ  ات  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریسم  هراب  رد  قاحـسا  نبا  زا  ماشه  نبا  هک  ار  هچنآ 
هتشاد هعقاو  دانسا  هب  يرت  عماج  یـسرتسد  نوچ  يدقاو  .دشاب (1)  یم  عیجر  ءابهـص و  رـصِع ، صاخ : ییایفارغج  عضوم  هس  رکذ  هب 
يدقاو یخیرات  تادنتسم  اجنیا  رد  .تسا (2)  هدرک  علّطم  يرتشیب  تاّیئزج  زا  ار  ام  ربیخ ، ات  هنیدـم  ییایفارغج  ریـسم  هراب  رد  تسا ،

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  نآ ، لوح  ار  عبانم  رگید  هداد ، رارق  شهوژپ  كالم  ار 

هنیدم

«. هباغَّزلا یلع  ذخأ  مث  : » دسیون یم  يدقاو  عادَولاهّینث :

، نیع اب  ار  نآ  طبـض  دـنا و  هتـسناد  حیحـص  نیغ ، اب  ار  هژاو  ناقّقحم ، مومع  یلو  تسا ؛ هدرک  طبـض  هباـعُز  ار  نآ  يرکبلا  دـیبعوبا 
.تسا هباغلا »  » و فرجلا »  » نیب نآ  یبرغ  لامش  رد  هنیدم و  کیدزن  يا  هقطنم  هباعز »  » .دنناد یم  تباتک  رد  لامها 

رد هک  تسا  هدرک  دانتـسا  يربـط  ریرج  نب  دّـمحم  هتفگ  هـب  هتـسناد و  هدـش ، يراـج  ياـه  لیـس  عاـمتجا  ّلـحم  ار  نآ  يداـبآزوریف 
: تسا هدروآ  شمالک 

حیحص دهد و  یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  يربط  دانتـسا  دروم  ثیدح  رد  هباغلا  ظفل  يریگراک  هب  یلیهـس ،  (3) هباغلا .» فرجلا و  نیب  »
لیس ندش  هتشابنا  ّلحم  دحُأ و  يادهـش  رباقم  یبرغ  تمـس  فرط  هب  قیقع  يداو  ییاهن  ّدح  هقطنم ، نیا  .دناد (4)  یم  هباغز  ار  نآ 

قالطا لویـس » عمتُجم   » رب ًافرـص  ار  هباغز  دنناوخ و  یم  هقیـضلا  ار  نآ  یـضارا  هنیدم  مدرم  هزورما  تسا و  ءانونار و ...  قیقع ، ياه 
.دننک یم 

1936 م هرهاق ، یبلح ، پاچ  ص 344 ، ج 2 ، هیوبّنلا ،» هریسلا  - » 1
1966 ندنل ، سنوج ، ندسرام  پاچ  ص 638 ، ج 2 ، يزاغملا ،» - » 2

ص 171 مناغملا ،» - » 3
.قدنخ هعقاو  حرش  لیذ  فنألا ،» ضوّرلا  - » 4
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ناکم : » هک نیا  هب  حیرـصت  برثی و  يوس  هب  ناـیدوهی  ترجاـهم  دروم  رد   (1) راطعملا » ضورلا   » باتک بحاص  دـیکأت  هب  هّجوت  اـب 
رد ماّیألا  میدق  زا  هژاو  نیا  هک  دوش  یم  مّلسم  مولعم و   (2) هباغز » یلی  اّمم  هانق  لیس  قیقعلا و  ناحطب و  لویس  عمجمب  برثی  هل  لاقی 

يومح توقای  یمَقَن : .تسا (3)  هدش  یم  قالطا  هدوب ، نآ  یبرغ  لامـش  رد  هنیدم و  کیدزن  هک  رظن  دروم  هقطنم  هب  هنیدـم  خـیرات 
قدـنخ و هعقاو  لیذ  قاحـسا ، نبا  هتفگ  هب  هجوت  اب  هک   (4) تسا ، هتـسناد  بلاط » یبأ  لآل  ناـک  هنیدـملا  ضارعا  نم  عضوم   » ار نآ 

یلإ یمَقَن  بنذـب  اولزن  یتح  دـجن  لهأ  نم  اهعَبت  نم  قدـنخلا و  موی  ناـفطغ  تلبقأ  و  : » مجاـهم لـیابق  نتفرگ  رارق  تیعقوم  فصو 
.دراد رارق  دحا  هوک  لامش  ینعی  هنیدم ؛ فارطا  رد  یمقن  يداو  هک  ددرگ  یم  ملسم   (5) دحأ » بنج 

(7) يربکلا » تاقبطلا   » رد دعـس  نبا  يزاغم و  رد  يدـقاو  زج  هقطنم  نیا  زا   (6) خانتسملا .» کلس  ّمث  : » دسیون یم  يدقاو  خانَتْـسُم :
زا یناشن  مان و  خانتـسملا .»...  یلی  اّـمم  ربیخ  هیحاـن  یه  و  دَرَق ، يذ  یلإ  مهب  یهتنا  یّتح  هک ...«  نیا  رب  ینبم  هباـغلا ، هوزغ  لـیذ : هک 

دیاب دراد ، رارق  ربیخ  هنیدـم و  نایم  درق  يذ  هقطنم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  همه ، نیا  اب  .میتفاین  یخیرات  عباـنم  ییاـیفارغج و  بتک  رد  نآ 
.دوش قالطا  رصِع  يداو  یمقن و  نایم  يا  هقطنم  هب  مان  نیا 

.دننک یم  ظفلت  میم  رسک  هب  یِمقن  نانیشنرواجم  هزورما  ار  هقطنم  نیا 

.دراد و دادتما  لامـش  يوس  هب  رتمولیک  تسیب  دودح  ربیخ ، هنیدم - هداج  فارطا  رد  هنیدم  یلعف  هاگدورف  لامـش  رد  روکذـم  يداو 
هک برغ  هب  لامش  زا  نآ  دادتما  رگید  يوس  زا 

.هرّونملا هنیدم  تمکح ، فراع  مالسإلا  خیش  هبتکم  یّطخ  هخسن  - 1
هباغز دادتما  رد  هانق  لیسم  قیقع و  ناحطب و  ياه  بالیس  عمجت  لحم  رد  دندرک و  ترجاهم  برثی  مان  هب  یلحم  هب  نانآ  بلغا  - » 2

« .دندش نکاس 
1906 م هرهاق ، یچناخ ، پاچ  ص 391 ، ءزج 4 ، نادلبلا ،» مجعم  ، » يومح توقای  کن : نینچمه  - 3

ص 310 ج 7 ، نادلبلا ،» مجعم  - » 4
ص 231 ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 5

ص 628 ج 2 ، - 6
.رداصراد پاچ  ص 81 ، ج 2 ، - 7
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.تسا لیام  دودح 3  دوش ، یم  دحا  هوک  ءارو  یضارا  هب  یهتنم 

.دراد رارق  لهلهم  نیع  رگید ، و  ریبزلا ، نیع  مان  هب  روهشم  همشچ  ود  ياه  یکیدزن  هباغلا ، رد  يداو ، نیا  بصم 

راغا : » نالف راد  ص 966 ) « ) حاحصلا  » بحاص فیرعت  دانتـسا  هب  ار  هملک  نیا  يزاغملا »  » حّحـصم سنوج ، ندسرام  حیطولا : سَبَک 
.تسا هدرک  ینعم  اهیلع »

، مینادب سبکلا  هوک  ُِنب  رد  عقاو  راغ  يانعم  هب  ای  دنشاب ، هدرک  رپ  كاخ  اب  هک  یهاچ  ای  دور  ینعی  نآ ؛ عیسو  يانعم  اب  رگا  نیاربانب ،
؛ مییامن یّقلت  یلِگ  هناخ  نامه  ار  نآ  رگا  تسا و  هتشادن  ینادنچ  تیمها  ییایفارغج  رظن  زا  هک  دشاب  يدودحم  هقطنم  فیصوت  دیاب 

نب حـیطو   » نامه حـیطو ، نیا  ایآ  .دـنک  یم  حـیطو  هب  بوسنم  یهاگلزنم  هناخ و  هب  هراشا  حـیطو ، یلِگ  هناـخ  حـیطولا : سبک  ینعی 
هاگلزنم نیا  هک  تسا  مّلـسم  لاـح  ره  هب  .تسین  مولعم  هن ؟ اـی  هتفاـی ، ترهـش  وا  ماـن  هب  ربیخ  تاماکحتـسا  زا  یکی  هک  تسا  نزاـم »

.درادن ربیخ  رد  حیطو  نصح  هقطنم  هب  یطابترا 

تادنتـسم اب  قاحـسا  نبا  تسا ، رـصع  هقطنم  هک  دـعب ، هب  نیا  زا  .دـهد و  یمن  یناشن  مان و  قاحـسا  نبا  هار ، ریـسم  زا  هلحرم  نیا  ات 
هتـسناد بوسحم  هنیدـم  وزج  ار  نآ  هک  هدوب ، هنیدـم  هب  قطانم  نیا  ندوب  کیدزن  رما  نیا  تلع  دـیاش  .تسا  هارمه  يدـقاو  یخیرات 

.تسا

ناـک و  « ؛ درب یم  ماـن  نینچ  هنیدـم ، زا  دـمحم  جورخ  زا  سپ  مهم ، هقطنم  نیلوا  ناوـنع  هب  ماـن  نیا  زا  قاحسا (1)  نبا  رْـصِع : يداو 
«. دجسَم اهیف  هل  ینبف  رصِع ، یلع  کلس  ربیخ  یلإ  هنیدملا  نم  جرخ  نیح  هَّللا ...  لوسر 

؛ تسا هتفرگ  امنهار  ود  ربمایپ  هقطنم ، نیا  رد  دـسیون : یم  حـیطولا » سبک   » هب هراشا  زا  سپ  ذـخأم ،) ناـمه  « ) يزاـغملا  » رد يدـقاو 
«. دجسم هب  رصع و  یلع  جرخ  « ؛ میُعن نب  هَّللادبع  رگید  هجراخ و  نب  لیَسُح  یکی 

رسک هب  ار  نآ  هیوبنلا » هریسلا   » ِيرصم لضاف  ناحّحصم  یلو  .هدومن  يراذگ  بارعا  رَـصَع ، حتف ؛ ود  اب  ار  رـصع  يزاغملا »  » حّحـصم
.دنا هداهن  بارعا  رْصِع  ینعی  نیع 

.تسا و هدش  یم  قالطا  عرفلا  يداو  هنیدم و  نایم  یهوک  هب  مان  نیا  تسا ، ملسم  هچنآ 

ص 344 ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 1
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ّلک و   » هک دراد  يا  هراشا  نآ  يانعم  هب  هتـسناد ، داـص  نوکـس  نیع و  رـسک  ناـمه  ار  نآ  بارعا  هک  نآ  نمـض  يومح (1)  توقای 
«. عْرُفلا يداو  هنیدملا و  نیب  لبج  وه  رصع و  هل  لاقی  هب ، نّصحتی  نصح 

هک دادجألا ، هضور  قرش  ربیخ ، هقطنم  یبونج  تمس  رد  تسا ؛ هدوب  ربیخ  هب  اه  یندم  یگشیمه  ياه  هاگلزنم  زا  یکی  رصع ، يداو 
.تسا فورعم  نافطغ »  » دالب هرمز  زا 

یخیرات تادنتسم  اب  قاحسا  نبا  تسا ، رصع  هقطنم  هک  دعب ، نیا  زا  دهد و  یمن  یناشن  مان و  قاحسا  نبا  هار ، ریسم  زا  هلحرم  نیا  ات 
.تسا هتسناد  بوسحم  هنیدم  وزج  ار  نآ  هک  هدوب ، هنیدم  هب  قطانم  نیا  ندوب  کیدزن  رما  نیا  ّتلع  دیاش  .تسا  هارمه  يدقاو 

: هک دنا  هدراذگن  هتفگان  .دنا و  هدرک  هراشا  ابهص » يداو   » هب دوخ  یخیرات  دانسا  زا  ود ، ره  قاحسا ، نبا  يدقاو و  ابهص : يداو 

ّمث هعم ، اولکأو  هَّللا  لوسر  لکأف  .رمتلاو  قیوَّسلاب  ّالإ  َتُْؤی  ملف  همعطألاب  اعد  ّمث  رصعلا ، اهب  یّلـصف  ءابْهَّصلا ، یلإ  هَّللا  لوسر  یهتناو  »
دندرازگ و ار  رصع  زامن  دندیـسر و  ابهـص  هب  ربمایپ   » (2) سانلاب .»...  ءاشعلا  یّلـص  ّمث  أّضوتی ، ملو  سانلاب  یّلـصف  برغملا  یلإ  ماـق 
هک نیا  نودب  .دندروخ و  اذغ  نآ  زا  ناهارمه  ادخ و  ربمایپ  .دندرواین  قیوس  امرخ و  زا  ریغ  ترضح  نآ  يارب  يزیچ  .دنتساوخ  اذغ 

« .دندناوخ مدرم  هارمه  مه  ار  ءاشع  زامن  سپس  دندرازگ و  ار  برغم  زامن  دنریگب ، وضو 

زا یـضعب  ساسا  رب  دـنا و  هدـناسر  ربمایپ  یهاگآ  هب  ربیخ ، هب  نتفر  تهج  ار  يددـعتم  ياه  هار  ابهـص ، يداو  زا  ربماـیپ ، ناـیامنهار 
هدوب بحرم  هک  ار  اه  هار  نیا  زا  یکی  مان  اهنت  ربمایپ  نادلبلا ،» مجعم   » دننام ییایفارغج ، عبانم  و  يزاغملا »  » دننام یخیرات ؛ تادنتسم 

.دیورب ربیخ  يوس  هب  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  هتفگ  نایامنهار  هب  هدیدنسپ و 

یلو دنا ، هتسناد  ربیخ » هنیدملا و  نیب  قیرط   » ار بحرم  يدابآزوریف ، يدوهمس و 

.م  1906 یچناخ ، پاچ  ص 183 ، ج 6 ، نادلبلا ، مجعم  - 1
ص 639 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 2
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.نآ هناتسآ  رد  ای  هدوب  ابهص  يداو  یط  زا  دعب  هار ، نیا  ایآ  هک  دننک  یمن  صخشم  دهد و  یمن  ام  هب  نآ  زا  دیدج  یناشن 

نآ هلصاف  مجعتسا » ام  مجعم   » رد يرکبلا  يربکلا (1) و  تاقبطلا  رد  دعس  نبا  .تسا  بارش  يانعم  هب  بَهْصا ، ثنؤم  ظفل  ءابهصلا :
.ءاْمیَت هار  ریسم  .تسا (2) و  هدش  عقاو  هحور  يداو  زا  لبق  يومح ، توقای  هتفگ  هب  هک  دنا  هتسناد  دیرب » یلع   » ار ربیخ  ات 

، ءابهصلا هینث  ای  دراد و  ترهش  ءابهصلا  هینث  ای  يَوْطَع  هوْطَع ، هب  نونکا  هک  ربیخ ، ِیبرغ  بونج  رد  ابهـص ، هوک  اب  دیابن  ار  هقطنم  نیا 
.تسناد یکی 

.دناد یم  ربیخ  هقطنم  دجاسم  هرمز  زا  ار  نآ  زین  يدوهمس  .تسا  هدرک  دای  هدوب ، روهـشم  شنارود  رد  هک  ابهـص ، دجـسم  زا  يرطم 
هچرگا .دوش  یم  طـبترم  هقطنم  نیا  هب  میا ، هدرک  داـی  نآ  یخیراـت  عباـنم  زا  خیـضف ، دجـسم  لـیذ  هک  سمـشلا ، ّدر  ثیدـح  (3) و 

رظن زا  لاـح ، نیا  اـب  یلو  دـنا ، هدرکن  دـییأت  ار  بورغ  زا  دـعب  دیـشروخ  تشگزاـب  خـیرات ، لوط  رد  ناملـسم  ناـقّقحم  زا  يرایـسب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ندرک  تدابع  عبانم  یضعب  دوش  هتـسناد  هک  تسا  تیمها  زیاح  هتکن  نیا  هب  هراشا  یخیرات ، ییایفارغج و 

هارمه دمحم  هک  دنک  یم  حیرـصت   (5) يزاغملا »  » رد يدقاو  .دـنا (4)  هدروآ  ار  نآ  رد  سمـش  ّدر  هعقاو  تیاکح  هقطنم و  نیا  رد 
«. هَصَرَخلا هب  طبَه  یّتح  هیدوألا  ِرودص  عبت  ام  ریرِّسلاو  ضایح   » نایم هار  زا  سپس  دومیپ و  ار  بحرم  هار  دوخ ، ِنایامنهار 

ترابع رگید ، نآ  .دنا (7) و  هتـسناد  ربیخ  يداو  ود  زا  یکی  ار  ریرـس  يدابآزوریف  (6) و  نادـلبلا » مجعم   » رد يومح  توقای  ریرس :
.صاخ يداو  زا  تسا 

ص 121 ج 7 ، - 1
ص 401 ءزج 5 ، نادلبلا ، مجعم  - 2
صص 823 و 1028 افولا ،» ءافو  - » 3

ص 141 ج 1 ، خیضف ، دجسم  مشش ، لصف  لوا ، باتک  - 4
ص 641 ج 2 ، - 5

ص 81 ج 5 ، - 6
ص 177 هباط ،» ملاعم  یف  هباطملا  مناغملا  - » 7
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دـس  » کیدزن سرغلا و  يداو  قرـشم  رد  تسا ، روهـشم  ًاصوصخ  ربیخ  لها  ًاـمومع و  زاـجح  مدرم  ناـیم  نونکاـت  هک  ریرـس : يداو 
.دراد رارق  تسا ، عقاو  ریرس  روهشم  هوک  نآ  بونج  رد  هک  يا  هقطنم  نامه  دیصحلا ،»

، تسا هدـش  تباتک  یخیرات  بتک  رد  ضاخ »  » و صاخ »  » تروص هب  هک  ْصلِخ »  » ناـمه دـیاش  .تساـجک  هک  متـسنادن  ار  ضاـیح :
.تسا ربیخ  عالق  رواجم  ياه  يداو  زا  یکی  مجعتسا ،» ام  مجعم   » رد يرکبلا  حیرصت  هب  صلِخ  يداو  .دشاب 

طبه : » یّتح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دسیون : یم  ریرس  يداو  تفاسم  حرـش  زا  سپ  يزاغملا »  » رد يدقاو  میتفگ  هچنانچ  هَصَرَخلا :
.تسا هتسناد  ربیخ » نوصح  نم  نصح  « » هیبلحلا هریسلا   » رد یبلح  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  ار  هاگلزنم  نیا  هَصَرَخلا .» هب 

: دیسر هلزنملا »  » مان هب  یّلحم  رد  دش و  فرشُم  ربیخ  هب  دومیپ و  ار  هاطن »  » و قِش »  » نیب هلصاف  ربمایپ  دعب ، هب  هقطنم  نیا  زا 

هاگفقوت نیرخآ  ار  نآ  لیللا »...  نم  هعاس  اـهب  سرع  و  هلزنملا ، یلإ  یهتنا  یّتح  راـسف  : » هلمج اـب   (1) يزاغملا »  » رد يدقاو  هلزنملا :
.تسا هتسناد  ربیخ  عالق  هنماد  ات  دمحم 

: دوب هتشون  وا  هک  دنک  یم  لقن  يرهشقألا  زا  يدوهمس 

(2) و اهب .» سرع  هلزنَنملا ، هل  لاقی  ربیخ  برقب  عضوم  یلإ  یهتنا  نیح  هراـجحلاب  دجـسم  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هل - ینبو  »
.تسا هدرک  دای  اجنآ  رد  يدجسم  ِترهش  زا  يرجه ، مهن  نرق  رد  دوخ 

رد ربمایپ  تماقا  هاطن و  قش و  نایم  هلـصاف  یط  ات  هصَرَخ »  » و ریرـس »  » و ضایح »  » هار زا  هکنآ  یب  قاحـسا ، نبا  هک  میروآ  داـی  دـیاب 
(3) عیجرلا .» هل  لاقی  داوب  لزن  یتح  : » دسیون یم  ابهص  هقطنم  هب  هراشا  زا  سپ  اهنت  .دنک  دای  هلزنم 

ص 642 ج 2 ، - 1
ص 1028 افولا ،» ءافو  - » 2

ص 344 ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 3
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هتـشک ربیخ  هعقاو  رد  هک  ربمایپ ، یباحـص  زا  نت  ود  هملـسَم ، نب  دومحم  عوکا و  نب  رماـع  نفد  لـحم  هک  تهج  نادـب  عیجرلا  يداو 
مولعم هدوب ، ناملسم  نانز  ناحورجم و  ثاثا و  يرادهگن  لحم  نادلبلا » مجعم   » رد توقای  حیرصت  هب  انب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندش و 

رت قیقد  ار  عضاوم  دنک ، افتکا  یلک  ِمان  نیا  هب  هکنآ  یب  يدـقاو  یلو  .تسا  هدوب  لصتم  ربیخ  عالق  هب  يداو  هیلا  یهتنم  هک  دراد  یم 
.تسا هدرک  نایب 

هتـشارفارب مکحتـسم و  ياهژد  هدهاشم  ربیخ و  یکیدزن  هب  ندیـسر  زا  سپ  ربمایپ  هک  دـنراد  هیرظن  قافتا  ناسیون ، هریـس  ناخروم و 
: تسا هدرک  اعد  نینچ  هداد و  فقوت  هب  رما  ار  ناناملسم  نایدوهی ،

ِهَیْرَْقلا ِهِذَه  َْریَخ  َُکلَأْسَن  اَّنِإ  َْنلَلْضَأ ، اَم  ِنیِطاَیَّشلا َو  َّبَر  َو  َْنلَْلقَأ ، اَم  ِْعبَّسلا َو  َنیِضَرَْألا  َّبَر  َو  َْنلَلْظَأ ، اَم  ِْعبَّسلا َو  ِتاَواَمَّسلا  َّبَر  َّمُهَّللا  »
(1) میِحَّرلا .» ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  اُومِْدقَأ  اَهِیف ، اَم  ِّرَش  اَِهلْهَأ َو  ِّرَش  ِهَیْرَْقلا َو  ِهِذَه  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَهِیف َو  اَم  َْریَخ  اَِهلْهَأ َو  َْریَخ  َو 

نایدوهی قافن  و  ناناملسم ، نامیا  نایم  ربیخ ، ج :

هراشا

یم تلأسم  ار  ناشیاهانب  مدرم و  ریخ  تسا ، قیرط  نینچ  یط  رد  ربماـیپ  ییاـهن  فدـه  هدـننک  سکعنم  هک  روکذـم ، ياـعد  نتم  رد 
.درب یم  هانپ  ادخ  هب  تسا ، نآ  رد  هچره  ّرش  زا  دنک و 

.دنک یمن  اقلا  ار  ضیرحت  نآ  زا  یظفل  چیه  درادن و  عمط  هنیک و  زا  یناشن  یتوعد ، نینچ 

، هنیدـم زا  جورخ  هناتـسآ  رد  .تشادـن  میانغ  تمینغ و  هب  یبایتسد  زا  یموهفم  عافد ، ناـمه  هزیگنا  هب  زج  یهار ، نینچ  یط  عقاو  رد 
: هک دوب  هدرک  هاگآ  ار  همه  ربمایپ 

«. الف همینغلا  اّمأف  داهجلا  یف  ٌبغارّالإ  انعم  ّنجرخی  ال  يدانف ، ًایدانم  ثعب  الف و  همینغلا  اّمأف  .داـهجلا  یف  نیبغاراـّلإ  یعم  اوجرخت  اـَل  »
(2)

نب بتعم  یبا  قاحسا  نبا  هیوبنلا ؛ هریـسلا  ماشه ، نبا  ص 348 ؛ ج 3 ، مصالا ...  مکاح ، یقهیب ، ظـفاح  هیوبنلا ، هریـسلا  ریثک ، نبا  - 1
ص 343 ج 3 ، ورمع ،

ص 634 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 2
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« .دییایب دیابن  تسا  تمینغ  ناتدوصقم  رگا  دیشاب و  هتشاد  داهج  فده  دیاب  طقف  دییآ ، یم  ربیخ  يوس  هب  نم  اب  رگا  دومرف  ربمایپ  »

دـصق هک  یناسک  دشاب و  هتـشاد  داهج  هب  تبغر  دیاب  اهنت  دیآ ، یم  ام  هارمه  هک  یـسک  دنزب  راج  یچراج  دومرف : روظنم  نیمه  هب  و 
.دنیاین دنراد ، تمینغ 

نیفرط تیعقوم  یبایزرا  ج : / 1

.تخانش یخیرات  دانسا  يالبال  زا  ناوت  یم  ار  دمحم  نارای  یتاکرادت  لام و  تیعقوم 

: مینک یم  هراشا  لیذ  رد  نآ  یخیرات  دانسا  مها  رکذ  هب  یتخانش ، نینچ  يارب 

، هماج هن  هشوت و  داز و  هن  میراد و  یجرخ  هن  ام  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ْربج  نب  سبعوبا  ( » 1
يارب مهرد  ود  دوخ و  كاروخ  يارب  ار  مهرد  ود  تخورف ، مهرد  تشه  هب  هک  داد  وا  هب  هماج  کـی  ربماـیپ  .مییاـیب  امـش  هارمه  هک 

هک هنیدم  نایدوهی  زا  یضعب  دمحم ، جورخ  هناتـسآ  رد  ( 2 (1) دـیرخ .» دوخ  يارب  يدُرب  رگید  مهرد  راهچ  اب  شا و  هداوناخ  جرخ 
نینچ .درادن  یتشگزاب  رگید  ربیخ  هب  ناناملسم  نتفر  هک  دندیشیدنا  یم  اریز  دندرک ؛ ار  دوخ  لام  هبلاطم  دنتشاد ، ناناملسم  زا  یبلط 

: دریگ رارق  رما  نایرج  رد  ربمایپ  هک  دش  ثعاب  يراشف 

هب ربمایپ  .تسا  هتشاد  هاگن  ار  نآ  ياهب  هتفرگ و  ارم  كاروخ  تسا و  هدرک  متـس  نم  هب  درم  نیا  مساقلاوبا ، يا  تفگ : يدوهی  درم  »
طقف هک  یلاح  رد  نم  و  متخورف ...  ار  دوخ  ياه  هماج  زا  یکی  راچان  دیوگ : دردح  یبا  نبا  .هدب  ار  وا  قح  دومرف : درْدَح » یبأ  نبا  »

، ترضح نآ  يارب  يزیچ  دنتساوخ ...  اذغ  و  دیـسر ...  ابهـص  هب  ربمایپ  ( » 3 (2) متفر .»...  ربیخ  هب  ناناملسم  هارمه  متـشاد  هماج  ود 
(3) دندروخ .» اذغ  نآ  زا  ناهارمه  دمحم و  .دنروایب  هک  دنتشادن  قیوس  امرخ و  زا  ریغ 

ص 483 ج 2 ، یسراف ، همجرت  ص 635 ، ج 2 ، يزاغملا ،» ، » يدقاو - 1
ص 635 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 2
ص 639 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 3
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.تسا وج  مدنگ و  درآ  يانعم  هب  تغل  رد  قیوّسلا :

، دندوب لوغـشم  يریگرد  هب  هک  يزور  دـنچ  ناناملـسم   » (2) فَلَعلاّالإ ؛» مهدـنع  سیل  : » دـسیون یم   (1) يزاـغملا »  » رد يدـقاو  ( 4
« .دنتشادن فلع  زا  ریغ  یکاروخ 

: دوب هتفگ  وا  هک  هدروآ  ار  يدنس  يرافِغلا  مهُروبا  زا  يزاغملا (3)  رد  يدقاو  ( 5

 ...«. اهُّرَح ٌدیدش  ٌهَّراح  همیو  ضرأ  یهو  حَلَبلا ، نامز  رَْبیَخ  انلزنو  ٌدیدش ، ٌعوج  انباصأ  »

ماگنه تسا و  دـیدش  نآ  يامرگ  هک  لمحت ، لـباق  ریغ  تسا  ینیمزرـس  ربیخ  میدـمآ و  ربیخ  هب  اـمرخ ، نتـسب  هشوخ  ماـگنه  هب  اـم  »
 ... دندمآ نوریب  راصح  زا  غالا ) رخ /(  یس  ای  تسیب  هاگان  .داد  یم  هجنکش  ار  ام  دیدش  ِیگنـسرگ  ذاعم ، نب  دعـس  راصح  هرـصاحم 

.دندوب هنسرگ  یگمه  ناناملسم  .دنتخپ و  اه  گید  رد  ار  تشوگ  دنتخورفارب و  ار  اه  شتآ  دنتـشک و  دنتفرگ و  ار  اهرخ  ناناملـسم 
« .تسا هدرک  عنم  رخ ...  تشوگ  ندروخ  زا  ار  امش  ادخ  هک  دهد  ادن  يدانم  داد  روتسد  عقوم  نیا  رد  ربمایپ 

.تسا (4) هدرک  هئارا  ربـیخ  عیاـقو  ناـیرج  رد  نآ ، زا  ربماـیپ  یهن  رخ و  تشوگ  ندروـخ  ندوـب و  دـب  زا  يددـعتم  دانـسا  ریثـک  نبا 
.دنا هتخادرپ  نآ  هب  ینالقسع (6)  رجح  نبا  رتشیب ، لیصفت  اب  يراخب (5) و  نینچمه 

اب كدنا ، یتارفن  ار  اه  نآ  ریشب » نب  داّبع  - » عجشا هفیاط  زا  يدرف  دانتسا  هب  ناسیون ، يزاغم  خیرات و  هک  ینامدرم ، نینچ  فالخ  رب 
.تسا هتشاد  يزاتمم  تیعقوم  ربیخ  هدرک ، یفرعم  مک  گرب  زاس و 

ص 658 ج 2 ، - 1
ص 502 ج 2 ، - 2
ص 660 ج 2 ، - 3

ص 364 ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 4
.ربیخ هوزغ  باب   38 ، 64 يزاغملا ، باتک  حیحص ، - 5

.دعب هب  ص 643  ج 7 ، يراخبلا ، حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 6
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هب هنوگچ  اجنآ  هکدهد  ناشن  دناوت  یم  همه ، نیا  اب  .تسین  رود  هب  قارغا  زا  هدـش ، تبث  خـیرات  ياه  باتک  رد  ربیخ  زا  هک  یفاصوا 
هرـسکی هشیمه  يارب  ار  هنیدـم  راک  ات  هدرک ، یم  شالت  دوخ  تیعقوم  رتشیب  هچره  میکحت  هب  نایدوهی  یماظن  ناگداپ  کی  تروص 

.دنک

: دسیون یم   (1) يزاغملا »  » رد يدقاو  ( 1

يدایز دارفا  ناوارف و  هحلـسا  .دوب  دـنلب  رایـسب  اـهراصح  اریز  دورب ؛ اـه  نآ  يوس  هب  ربماـیپ  هک  دـندرک  یمن  ناـمگ  ربیخ  ناـیدوهی  »
ام اب  دناوت  یم  دمحم  هنوگچ  دنتفگ : یم  دندیشک و  یم  فص  دندمآ و  یم  نوریب  اه  هعلق  زا  وجگنج  رفن  رازه  هد  زور  ره  .دنتـشاد 

!« زگره زگره ، دنک ؟ هزرابم 

 ... دینک حتف  ار  نآ  امش  هک  تسا  نآ  زا  رتراوتسا  رایـسب  ربیخ  دنتفگ : یم  دراد ، ربیخ  مزع  دمحم  دندینـش  یتقو  زین  هنیدم  نایدوهی  »
.دنتسه شوپ  هرز  رازه  دراد ...  ناوارف  بآ 

 ...«. دنریگب ار  بارعا  يولج  دنتساوت  یمن  نافطغ  دسا و  هلیبق  دوبن ، اه  نآ  يرای  رگا 

ریگتسد ار  عجشا  هلیبق  زا  يدرف  دنتسناوت  اه  نآ  داتـسرف ، گنهاشیپ  ناونع  هب  ار  ریـشب  نب  داّبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یتقو  ( 2
هب ضیرحت  ار  اه  نآ  دـنتفر و  نافطغ  هلیبق  زا  دوخ ، ناـنامیپ  مه  شیپ  سیق  نب  هَذوَه  قیَقُح و  یبا  نب  هناـنِک  يرآ  : » تفگ وا  .دـننک 
زا يدرم  ( 3 (2) دنداد .»...  رارق  ار  ربیخ  يامرخ  هلاس  کی  لوصحماه  نآ  ياربو  دندرکدمحم  ّدض  رب  گنج  رد  تکرش  تکرح و 

دمآ و اه  نآ  شیپ  تشگزاب ، رد  .دوب  هدروآ  هنیدم  هب  شورف  يارب  ار  دوخ  ياهامرخ  دوب ، ربیخ  دوهی  نانامیپ  مه  زا  هک  هرازف ، ینب 
دنداتسرف و دوخ  نانامیپمه  غارس  هب  هک  دوب  نیا  .درک  یم  هدامآ  امـش  يارب  ار  دوخ  هک  مدرک  كرت  یلاح  رد  ار  دمحم  نم  : » تفگ

دوـهی کـمک  هب  ار  اـه  نآ  درک و  تـکرح  اـجنآ  هـب  ناـفطغ  توـعد  يارب  ناـیدوهی  زا  رفن  هدراـهچ  هارمه  قـیقحلا  یبا  نـب  هناـنک 
نآ اب  تفر و  دندوب ، رفن  رازه  راهچ  هک  اه ، ینافطغ  غارس  هب  قیقحلا  یبا  نب  هنانک  : » هک دنک  یم  حیرصت  يدقاو  ( 4 (3) دناوخارف .»

.دندیزگرب يرالاس  هب  ار  نصح  نبهنییع  دش و  نامیپمه  اه 

ص 637 ج 2 ، - 1
ص 487 ج 2 ، یسراف ، همجرت  و  ج 2 ، يزاغملا ،» - » 2

ص 489 یسراف ج 2 ، همجرت  ص 642 و  ج 2 ، يزاغملا ،» - » 3
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رد مهم  رایسب  هتکن  ( 5 (1) دندش .» هاطن  هقطنم  ياهراصح  دراو  دوهی  هارمه  دندمآ و  ربیخ  هب  ربمایپ  ندـمآ  زا  شیپ  زور  هس  اه  نآ 
، دوهی اب  نامیپ  فالخرب  دنتفرگ  میمصت  ماگنه  بش  هرابکی  یلو  دندرب ، یم  رس  هب  مِعان  راصح  رانک  رد  نافطغ » ینب   » هک تسا  نیا 

.دندرگرب دوخ  نیمزرس  هب 

: دسیون یم  یفصو  نینچ  همادا  رد  يدقاو 

راوخ تخس  درمب و  ياپ  تسد و  رب  وا  دنا و  هتخیرگ  ناینافطغ  هک  دیسر  ربخ  قیقحلا  یبا  نبهنانک  هب  دندرک  حبـص  نایدوهی  نوچ  »
ام هب  میتفر و  اه  نآ  نایم  ام  .دوب  هدوهیب  لـطاب و  بارعا  نیا  زا  اـم  روصت  تفگ : درک و  دوخ  ِيدوباـن  كـاله و  هب  نیقی  دـیدرگ و 
اب گنج  هرابرد  زگره  دنداد ، یمن  هدـعو  ام  هب  اه  نآ  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  دـنتفیرف و  ار  ام  دـنداد و  ترـصن  يرای و  هدـعو 
ام هک  دییوجم  يرای  اه  برع  نیا  زا  تفگ : یم  هک  میدرکن  یهجوت  قیقحلا  یبا  نب  ماّلَس  راتفگ  هب  ام  .میدرک  یمن  يراشفاپ  دمحم 

ییافو دنداد و  بیرف  ار  هظیرق  ینب  ناشیا  و  میدناوخارف ، هظیرق  ینب  هب  نداد  يرای  کمک و  يارب  ار  ناشیا  ام  .میا  هدومزآ  ار  اه  نآ 
شزاس حلـص و  رارق  دـمحم  اب  اه  نآ  دوب و  هتفر  ناـشیا  غارـس  هب  بطخا  نب  ّیَیُح  هک  نآ  لاـح  .میدـیدن  دوخ  هب  تبـسن  ناـشیا  رد 

اه ینافطغ  تنایخ  ریثأت   (2) دنتخیرگ .» دوخ  راید  لها و  يوس  هب  ناشیا  درک ، هلمح  هظیرق  ینب  هب  دـمحم  هک  یماگنه  دنتـشاذگ و 
ياه هبنج  دنـس  نیا  یـسررب  .تسا  هدش  تبث  خیرات  رد  رگید ، يوگتفگ  کی  رد  ربیخ ، ندش  هدیـشاپ  رد  هَْنیَیُع ، اه ، نآ  هتـسدرس  و 

: دهد یم  ناشن  ار  نایدوهی  ینورد  قافن  زا  یفلتخم 

.ما هدـیدن  يرما  نینچ  زورما  ات  زگره  مسق  ادـخ  هب  تفگ : یم  درک و  یم  هسیـسد  دـمآ و  تفر و  ناـیدوهی  شیپ  تشگرب و  هَْنیَیُع  »
گرب و زاـس و  تورث و  همه  نیا  لـها  امـش  .تشاد  دـهاوخن  رب  ناـیم  زا  ار  دـمحم  امـش  زا  ریغ  سک  چـیه  هک  دوـب  نیا  نم  رّوـصت 

.دیتسه راوتسا  ياهراصح 

بآ همه  نیا  تسین و  يا  هدـنروخ  شیارب  هک  دـیراد  یکاروخ  ردـقنآ  دـیتسه و  عفترم  ياهراصح  نیا  رد  هک  نآ  اـب  تسا  بیجع 
.»... ؟ دیدش میلست  دیراد 

ص 495 ج 2 ، كردم ، نامه  - 1
ص 496 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 2
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حرط و هب  ربیخ  ناـیدوهی  اـب  وا  هک  دوب  یناوارف  ياـه  شـالت  هقباـس  هب  قوبـسم  دـمحم ، ندرب  نیب  زا  يارب  هنییع  روصت  رارف ، نیا  رد 
مدع ار  ربیخ  ندیـشاپ  یلـصا  تلع  هتـشاد ، تکرـش  وگتفگ  نیا  رد  هک  قیقحلا  یبا  نب  مالـس  هبلعث  یلو  دـندوب ، مّمـصم  نآ  يارجا 

بیرف ار  دوـهی  هک  يدوـب  وـت  نیا  : » تفگ هنییع  هب  .تسناد  یمن  راوتـسا » ياـهراصح  گرب و  زاـس و  تورث و   » همه نآ  زا  هدافتـسا 
ینب دوهی  اـب  هک  يراد  رطاـخ  هب  مه  نآ  زا  شیپ  يدرک و  كرت  ار  ناـیدوهی  دـمحم  اـب  گـنج  رد  هدرک و  راوخ  ار  اـه  نآ  يداد و 

ندناشاپ يارب  یناوارف  ياه  هشقن  گرب ، زاس و  تورث و  بیرف و  هلیح و  ياکتا  هب  دوهی ، نازاب  تسایس   (1) يدرک »... !؟ هچ  هظیرق 
يرادیاپ نامیا و  تقادص ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلو  دنرادرب ، نایم  زا  ار  دـمحم  ات  دـندرک  یحارط  رجاهم  راصنا و  هعماج 

عقاو رد  .دـنزاس  یلمع  ار  دوخ  ياه  حرط  نایدوهی  هک  دـش  نآ  زا  عنام  لاح  ره  هب  یتسرپاـتکی ، يـالتعا  يارب  بئاـصم ، لّـمحت  رد 
يا هدیسوپ  ياه  ماظن  ناسب  اذل  دنتـشادن ، ار  دوهی  نامیا  هدیقع و  رد  تدحو  لکـشت  نآ  ناشدوخ ، ِینورد  ياه  تنایخ  اب  نایدوهی 

هب ار  دوخ  یعامتجا  یـسایس و  تیمکاح  يداصتقا ، رامثتـسا  قیرط  زا  دـنتخورف و  یم  رخف  ایند  قرب  قرز و  هب  اـهنت  هک  دـندنام  یم 
رانک هب  رگا  اه ، يربیخ  ربارب  رد  دـمحم  ریذـپان  بانتجا  عافد  هک  تسین  روآ  بجعت  نیاربانب ، .دـندرک  یم  لاـمعا  برع  هریزج  هبش 
رانک رد  دمحم  روضح  یلو  دندرک ، یم  لزلزتم  تورث  هنتف و  اب  ار  هنیدم  اه ، نآ  نانامیپمه  نایدوهی و  دش ، یمن  هدیشک  ربیخ  عالق 

.دیـشخب لزنت  دوخ  ریثأت  لقادح  هب  تمواقم  ای  مجاهت  رد  ار  تورث  هنتف و  داد و  رارق  ناشدامتعا  نامیا و  ربارب  رد  اهنت  ار  نانآ  ربیخ ،
.دوب یمتح  هنیدم  يدوبان  میروآ ، رظن  رد  ار  نآ  سکع  قدنخ ، دحا و  هقباس  هب  هجوت  اب  رگا  هک  یلاح  رد 

هناتخسرس بصعت  رد  يرادیاپ  و  حلص ، هب  توعد  نایم  ربیخ ، چ :

اه و ضغب  كرت  هب  ار  نایدوهی  دـمحم  ربیخ ، ای  هنیدـم  تشونرـس  ندومن  هرـسکی  يارب  نیفرط  تمواـقم  و  ربیخ ، تاـعزانم  جوا  رد 
.درک حلص  هب  توعد  هنیدم ، نانمؤم  اب  دسح 

ص 516 ج 2 ، یسراف ، ص 676 و  ج 2 ، يزاغملا ،» - » 1
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ار هدیزگرب  دانسا  مه  اًلیذ  اهنآ ، یخیرات  دقن  هب  هجوت  اب  ام  هک  تسا  سکعنم  خیرات  هریس و  يزاغم و  ياه  باتک  رد  دانسا  نیا  مها 
: میروآ یم  دای  هب  دراد ، هنایوج  حلص  ياه  شالت  نیا  زا  ینشور  تیاکح  هک 

دراو میدیـسر و  ربیخ  هب  ام  : » تفگ دوب  هدروآ  دوهی  هب  کمک  يارب  نافطغ »  » زا هنییع  هک  يرکـشل  ناـهارمه  زا  ینَُزم ، میَیُـشوبا  ( 1
قافتا هب  هک  دنداد  مایپ  هداتسرف  دوب ، نافطغ  رالاس  هدنامرف و  هک  نصح ، نب  هنییُع  شیپ  ار  یسک  ادخ  لوسر  .میدشن  يراصح  چیه 

نانامیپمه و نم و  تفگ : خـساپ  رد  هنییع  یلو  .داب  وت  يارب  ربیخ  لاسما  ياـمرخ  لوصحم  زا  یمین  ضوع  رد  .درگرب و  تناـهارمه 
دروم نیا ، زا  شیپ  مالسا ، ربارب  رد  دوهی  زا  تیامح  لابق  رد  امرخ ، لوصحم  هب  یبایتسد  راظتنا   (1) میتسین .»...  ناملسم  مناگیاسمه 

.دوب هتفرگ  رارق  نایدوهی  هنییع و  قفاوت 

هب حلص  هرکاذم  يارب  ار  هدابع  نب  دعس  دندیـسر ، ربیخ  هب  دمحم  نوچ  هک : تسا  هتـشون  تحارـص  هب   (2) يزاغملا »  » رد يدقاو  ( 2
.تشاد مازعا  دندرب ، یم  رس  هب  نآ  رد  نصح  نب  هنییع  و  يدوهی ، بحرم  هک  اهراصح  زا  یکی 

زا لبق  هک  دراد  یم  مولعم  نصحلا »...  یف  مه  هدابع و  نب  دعـس  مهیلإ  لسرأ  ربیخ ، هَّللا  لوسر  مدق  اّملف  : » هک نیا  رب  يدـقاو  دـیکأت 
: دینک هجوت  ار  دنس  .تسا  هدرک  شالت  همصاخم  كرت  حلص و  داقعنا  يارب  دمحم  ناناملسم ، اب  نایدوهی  ییورردور 

تـسود تفگ  هنییع  .ورب  وا  يوس  هب  وت  نکن ...  راصح  دراو  ار  وا  تفگ : بحرم  هک  دـنک  راصح  دراو  ار  دعـس  تساوخ  یم  هنییع  »
.درک يراددوخ  بحرم  یلو  .دنیبب  ار  ام  دایز  يراوتسا  تبیه و  ات  مدرک  یم  راصح  دراو  ار  وا  متشاد  یم 

.دمآ راصح  هزاورد  رانک  هب  هنییع 

 .. اوُّفُکو اوعجراف  .دیرادرب / تسد  گنج  زا  دیدرگرب و  دنیامرف : یم  ادخ  لوسر  تفگ : دعس 

 ... مینک یمن  میلست  زیچ  چیه  لابق  رد  ار  دوخ  نانامیپمه  ام  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ هنییع 

.ندسرام پاچ  ص 650 ، ج 2 ، يزاغملا ،» - » 1
دروفسکآ ص 650 ، ج 2 ، - 2
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نادرم و اب  اهنیا  ینک ، عورـش  ار  هعزانم  یهاوخب  مه  رگا  .درک و  یهاوخ  دوباـن  ار  تناـهارمه  تدوخ و  ینک  تماـقا  اـجنیا  رد  رگا 
دنهاوخ يرادـیاپ  نادـنچ  دـنرب و  یم  راک  هب  يا  هلیح  رکم و  نانچ  گنج  رد  اهنیا  تفرگ ...  دـنهاوخ  یـشیپ  گنج  رب  دوخ  حالس 

«. دش یهاوخ  لولم  ناشیا  زا  هک  درک 

زا  (1) يزاغملا »  » رد يدقاو  ار  مهم  هثداح  نیا  دنس  .دنداد  حلص  داهنـشیپ  نایدوهی  قیقحلا ، یبا  نب  هنانک  هعلق  شالت  نایرج  رد  ( 3
: هک تسا  هدرک  تبث  رفعج  نب  میهاربا  هَّللادبعوبا 

هذـخأ خامـش  لزن  املف  کمّلکأ ، کیلإ  نرتأ  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  خاّمَـش  هل  لاقی  دوهیلا  نم  اًلجر  هناـنک  لـسرأف  »
 ...«. هل معنأف  هنانک ، هتلاسرب  هربخأف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هب  یتأف  نوملسملا 

یم تفگ : ربمایپ  هب  دـمآ و  راصح  يالاب  وا  .داتـسرف  ربمایپ  روضح  هب  یگدـنیامن  هب  دوب  خاّمـش  شمان  هک  ار  دوهی  زا  يدرم  هناـنک  »
.تسا هدروآ  یمایپ  هنانک  فرط  زا  هک  دناسر  دمحم  حالطا  هب  خامش  منک ...  هرکاذم  امش  اب  میایب و  نوریب  مهاوخ 

«. دومرف تبحم  وا  هب  تبسن  ربمایپ 

زئاح یخیرات  رظن  زا  تاعزانم ، جوا  رد  مه  نآ  حلـص  لوبق  هب  وا  يدـنمقالع  و  هنانک »  » هداتـسرف هب  ربمایپ  تبحم  مارتحا و  رب  دـیکأت 
.تسا تیمها 

/ .دنتسب ار  مزال  ياه  نامیپ  دندرک و  حلص  دندمآ و  دمحم  کیدزن  نایدوهی  زا  يدادعت  هارمه  هنانک  هک  دهد  یم  ناشن  دنـس  هلابند 
ندوب دنمقالع  فرـص  هب  دیاب  ار  دنـس  نیا   (2) هیلع .» هفلحأ  ام  یلع  هفلحأـف  هحلا  اـم  یلع  هحلاـصف  دوهیلا ، نم  رفن  یف  هناـنک  لزنف  »

یفیاوط اب  ار  دوخ  ربیخ ، هب  نتفر  رد  دمحم  ًاساسا  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  هعزانم ، جوع  هعقاو و  نادیم  رد  مه  نآ  حلـص ، هب  دـمحم 
میلاعت روهظ  دنتـسناوت  یمن  دندوبن و  دوخ  ياهرامثتـسا  اهزواجت و  كرت  هب  رـضاح  نارـسوه  هتخیـسگ و  ماجل  هک  دـید  یم  وربور 

يزیمآ تملاسم  یگدنز  مه  رانک  رد  مضه و  ار  دیدج 

ص 670 و 671 ج 2 ، - 1
.كردم نامه  - 2
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تکرش هنیدم  نایدوهی  زا  يدادعت  ربیخ  يوس  هب  ربمایپ  هارمه  هک : دیمهف  ار  یخیرات  دنـس  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  ّالا  .دنـشاب و  هتـشاد 
مهافت و هب  يدـنمقالع   (1) تسا !؟ هداهن  رجا  ماهـس  میـسقت  رد  ناناملـسم  قباطم  ًاقیقد  ار  اهنآ  ياـه  شـالت  زین  دـمحم  .دنتـشاد و 
ار اهنآ  مه ، اب  ناتسرپادخ  یتسیزمه  برع و  فیاوط  تدحو  هیلع  ربیخ  یماظن  زکرمت  نتـسکش  زا  دعب  ربمایپ  ات  دش  ثعاب  هحلاصم 

.دوش یقوقح  نینچ  يارجا  نماض  دوخ  .دنک و  توعد  دوهی  ننس  بادآ و  رد  يدازآ  ناشدوخ و  قوقح  هب 

هب ربیخ  ياه  ناتـسلخن  يزرواشک و  ياه  نیمز  رب  ار  نایدوهی  قوقح  ربماـیپ  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناـشن   (2) يزاغملا »  » رد يدقاو 
يزبس تعارز و  هب  ناناملسم  زا  يدارفا  یتقو  هک  اجنآ  ات  .دومن  نیمضت  ربیخ  نیمزرس  رد  ار  اهنآ  دازآ  یگدنز  .تخانش و  تیمسر 

«. دندرب تیاکش  دمحم  هب  ربیخ  نایدوهی  ، » دندرک زواجت  نآ  يراک 

: دنس هلابند 

: تفگ نینچ  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  دنتساوخ و  اپب  دوخ  .دنناوخارف و  دجسم  هب  ار  مدرم  ات  داد  روتسد  دمحم  »

، مهیـضارأ نم  مهیدـیأ  یف  يذـلاو  مهلاوـمأ  یلع  مهئاـمد و  یلع  مهاـّنَّمأ  دـقو  مهرئاـظح  یف  مـتعقو  مـکنأ  ّیلإ  اْوَکَـش  دوـهیلا  ّنإ  »
«. اهِّقحبّالإ نیدَهاعملا  لاومأ  ّلحت  هنإو ال  مهانلَماعو ،

اه نوخ  دروم  رد  ناشیا  هب  ام  هک  یتروص  رد  .دینک  یم  زواجت  ناشیا  عرازم  اهراز و  هزبس  هب  امـش  هک  دنا  هدرک  تیاکـش  نایدوهی  »
.میا هتسب  هلماعم  .میا و  هداد  ناما  ناشلاوما  و 

ناوت یمن  میا و  هدرک  هلماعم  اهنآ  اب  .میا و  هتـسب  نامیپ  تسا ، هدـنام  یقاب  ناشدوخ  تسد  رد  هک  اهنآ  ياـه  نیمز  هراـبرد  نینچمه 
نآ زا  سپ  : » دراـگن یم  نیا  زا  سپ  يدـقاو  قـح ... » لـباقم  رد  رگم  مـینک ، فرـصت  مـیراد  ناـمیپ  اـهنآ  اـب  هـک  ار  یناـسک  لاوـما 

«. دندرک یم  تخادرپ  ار  اهنآ  لوپ  هک  نیا  رگم  .دنتفرگ  یمن  نایدوهی  زا  يزیچ  چیه  ناناملسم 

.هضِّیُحم نب  دعس  نب  مازح  یثراحلا - ریُطق  هربس - یبا  نبا  ص 684 - ج 2 ، يزاغملا -» ، » يدقاو - 1
ص 691 ج 2 ، - 2
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ربیخ یخیرات  راثآ  ح :

هراشا

زا یخیرات ، عضاوم  تیعقوم و  اب  نآ  قیبطت  ییایفارغج و  طـیحم  یـسررب  يارب  .ش  .ه  نابآ 1353  .ق - .ه  لاس 1395  هدعق  يذ  رد 
.میتفر ربیخ  يوس  هب  هنیدم 

لامـش فرط  هب  هک  يرگید  .تسا و  ربیخ  نآ  ياهتنم  هک  یکی  .دنک  یم  لصو  ربیخ  هب  ار  هنیدم  مه ، تازاوم  هب  هتلافـسآ  هداج  ود 
.تفر كوبت  هب  .تشذگ و  هبیلقلا  سپس  امیت و  ياهرهش  زا  ناوت  یم  هتفای و  دادتما  ربیخ  یبرغ 

: دوب ربیخ  هب  یصاصتخا  هداج  هک  میدش ، هنیدم  مزاع  هنیدم  یقرش  لامش  هار  زا  ام 

رگید یمین  .دراد و  ترهـش  باـضه  هب  هک  هدرتسگ  ياـه  هوک  یکاـخ و  ياـه  هپت  اـب  کـشخ ، نیمزرـس  ناـیم  هتفاـی  دادـتما  یهار 
.دوش یم  ریبعت  تأرج »  » بارعا نایم  رد  هک  عرزی  مل  کشخ و  یلو  حطسم  ینیمزرس 

ود هب  ار  ربیخ  هنیدم - هار  رگا  یلو  .تسین  ریذـپ  ناکما  میناوخ  یم  ربمایپ  یگدـنز  خـیرات  رد  ام  هک  هچنآ  اب  اه  نیمزرـس  نیا  قیبطت 
( يدوهی بحرم  ردارب  رـسای  لزنم   ) همق ینب  راد  ات  یبرغ  لامـش  فرط  هب  رامن  هوک  زا  سپـس  رامن و  هوک  ات  هنیدم  زا  یکی  تمـسق ،

تمـسق هب  اجنآ  زا  همودلا و  هب  رامن  لبج  زا  هک  یمیدـق  یلـصا  ریـسم  سکع  ینعی  ربیخ ؛ لامـش  فرط  هب  سپـس  و  هاطن ، هقطنم  رد 
.دندش یم  دراو  ربیخ  یبونج 

هباغلا زا  بیترت  هب  .درک و  یط  قرفتم  ياه  هوک  اه و  هپت  اب  ینیمزرـس  نایم  رامن ، لبج  اـت  ار  هنیدـم  ریـسم  ناوت  یم  کـیکفت  نیا  اـب 
ماگنه هب  دمحم  روضح  فقوت و  رابتعا  هب  يدجسم  اجنآ  رد  هک  حودری ، ای  جودری  بقن  هیرق  یمقن و  هاگنآ  یلفسلا و  هباغ  هب  ایلعلا 

.تسا هدرک  حیرصت  يرجه  موس  هدص  رد  ار  نآ  دوجو  ص 539 ) « ) جحلا قرطو  کسانملا   » بحاص .هدش و  انب  ربیخ  هب  نتفر 

دادتما دنناوخ ، یم  نیذمشالا  ار  نآ  زورما  هک  ذمشالا  هوک  هتشر  ات  هک  هتشاد ، ترهش  همودلا  يداو  لامـش ، فرط  هب  ناکم  نیا  زا 
.دراد
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.تسا هدش  عقاو  عقشلا  هرح  رامن  لبج  ات  لامش  فرط  هب  ییایفارغج  تیعقوم  نیا  زا 

زا هریـس  نوتم  رد  هک  ار  هچنآ  ای  يرجه و  لوا  هدص  ییایفارغج  يراذگمان  اب  يرجه  موس  هدص  ییایفارغج  ياه  تیعقوم  نیا  قیبطت 
.دشاب یمن  نآ  ءزج  هب  ءزج  قابطنا  ناکما  لکشم و  رایسب  میدرک ، رکذ  ربیخ  ات  ربمایپ  ریسم 

.دومن و هئارا  يدوعـس ، ناتـسبرع  ییایفارغج  دـیدج  ياه  هشقن  هب  هجوت  اب  هلـصاف  نیا  یط  زا  یلک  يریوصت  هب  ناوت  یم  همه  نیا  اب 
.درک مسر  بیرقت  هب  ار  نآ 
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.تشاد يرگید  ياه  هناشن  مان و  میتفای ، ربیخ  ات  هنیدم  زا  دوخ  هار  نایم  رد  ام  هک  ار  هچنآ  هزورما 

هرح فرط  هب  هاگنآ  حلیلملا و  نیمزرس  هب  سپـس  دوب و  ضمحلا  يداو  نویعلا و  يداو  نایم  میدرک ، یم  یط  ار  نآ  ام  هک  يا  هداج 
.میدیسر ربیخ  ياهاتسور  هب  .دوب  هدناشوپ  ار  هداج  قرشم  بناج  تسار ، تمس  رد  ًاقیقد  هک  ربیخ 

نامناشن خیرات  قامعا  زا  ار  وا  نارای  دمحم و  ياپ  ياج  ات  میتسیرگن ، کشخ  نیمزرس  رب  يا  هظحل  میتشاد و  یلمأت  یمقن  يداو  رد 
.دهد

4 - 2 4 ؛ ياه 1 - هرکیپ 
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رد نآ  کچوک  ياتسور  ود  هلصلُّصلا و  یط  زا  سپ  هاگنآ  .میتفرگ و  رارق  عیجر  هرح  ربارب  رد  رامن  هوک  ندراذگ  رس  تشپ  زا  سپ 
هقطنم هب  سپـس  .دومن و  نامرظن  بلج  يا  هسردم  يانب  سرغلا  یلاو  لامـش  تمـسق  رد  ربیخ  عالق  بونج  يرتمولیک  تشه  لهچ و 

.میدرپس هر  دوب ، عقاو  نآ  يرتمولیک  یس  هلصاف  رد  و  ربیخ ، یبرغ  بونج  رد  دیصحلا  دس  هک  يا 

نآ رب  ربیخ  عالق  هک  تشاد  رارق  یتاعافترا  طسو  رد  فیَرُش  میتفرگ ، رارق  شربارب  ربیخ  نیمزرـس  رد  هک  یگرزب  ياتـسور  نیتسخن 
.میدیسر ربیخ  یلصا  نیمزرس  هدرتسگ  ياه  ناتسلخن  هب  اجنآ  زا  .دندوب  هدش  انب 

هب ار  يا  هدنهوژپ  حایس و  ره  نآ  یمومع  يامن  .دراد و  ياج  هیدیازلا  يداو  رد  هبیتکلا  ياه  يدنلب  هنماد  رد  اه  ناتسلخن  نیا  هدمع 
.دنادرگ یم  زاب  هتشذگ  نورق 

.میرگن یم  ار  نآ  زین  هزورما  هک  دوب  نیمه  ربیخ  ینادابآ  ناشن 

4 - 5 4 ؛ - 4 4 ؛ ياه 3 - هرکیپ 

بحرم هعلق  ح : / 1

تماقا نآ  رد  نایربیخ ، رالاس  بحرم  نوچ  هک  ینامه  .دنمان  یم  صومقلا  ار  هبیتکلا  ياه  يدنلب  رب  هدـش  انب  هعلق  نیرتگرزب  میتفگ 
.دراد ترهش  خیرات  رد  بحرم  هعلق  مان  هب  دندیزگ ، یم 

هب بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دنا  هتفگ  قافتا  هب  ناخروم  .دوب و  ربیخ  عالق  زا  هعلق  نینچ  ندوشگ  ورگ  رد  ربیخ ، عیاقو  ییاهن  تشونرس 
هعلق هوکشرپ  يانب  زا  خیرات  .دوشگ (1)  ار  هعلق  برد  هاگنآ  .دروآرد و  ياپ  زا  دـیبلط ، یم  زرابم  ناوخزجر ، هک  ار  بحرم  ییاهنت 

.تسا هدرک  اهدای  هبیتکلا  تاعافترا  نیرتدنلب  زارف  رب  بحرم 

رد هک  هیدیازلا  يداو  زا  دنا ، هدرک  فصو  هدید و  ار  ربیخ  هک  ناناد  یفارغج  ناخروم و 

نبا صومقلا ؛ هژاو : مجعتسا ، ام  مجعم  يرکبلا ، کسانملا ص 540 ؛ یبرح ، يدسا ! ص 187 ؛ ج 4 ، هیاهنلاو - هیادبلا  ریثک ، نبا  - 1
.عوکألا نب  ورمع  نب  هملس  نایفس -...  نب  هدیرب  قاحسا - نبا  ص 347 ؛ ج 3 ، هیوبنلا - هریسلا  ماشه ،
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زا ربیخ ، ياه  هعلق  نیرتگرزب  هب  نصحلا »  » حالطصا ندرب  راک  هب  .دنا  هتشادن  تلفغ  هتـشاد ، رارق  نصحلا » یمـست  همیدق  هعلق   » اجنآ
.دوش یم  قالطا  صومقلا  هعلق  یمیدق  مان  نامه  هب  تعسو  عافترا و  ظاحل 

.دیزگ تنوکس  نآ  رد  ربیخ  ریما  .دیدرگ و  ربیخ  تراما  رقم  بحرم ، يانب  نیمه  اهدعب 

لاس 1930 م رد  نآ  ياه  یبارخ  میمرت  و  بحرم ، هعلق  يانب  دیدجت  زا  يدوعس  ناتسبرع  ياه  نیمزرس  یخیرات  يایفارغج  عبانم  رد 
.میراد تسد  رد  يدامتعا  لباق  عبانم 

همیدـق هعلق  اـهب  و  : » تسا هدرک  حیرـصت  نینچ  نآ  یمیدـق  هعلق  هب  هدرک و  فیـصوت  ار  .ه   1354 م / لاس 1935  ربیخ  هبهو ، ظـفاح 
نمض دوخ (2)  باتکرد  هدرب ، یم  رس  هب  ربیخ  رد  سرام 1878 م  ات  لاس 1877  ربماون  نایم  هک  یتود  لراش   (1) نصحلا .» یّمست 

رد هک  یبلف  هَّللادبع  اهدـعب  هک  .تسا  هدناسانـش  ییایفارغج  یخیرات و  رظن  زا  ار  بحرم  هعلق  تقد  هب  ربیخ ، نیمزرـس  فاصوا  حرش 
ربیخ یـضارا  فیرُـش و  هدکهد  رد  یفقوت  نیدم ، هب  هنیدم  هار  تافیـصوت  نمـض  هتخادرپ ، حلاص  نئادم  یـسررب  هب  لاس 1950 م ،

.تسا هداد  رارق  یفرعم  دروم  ار  بحرم  هعلق  تسا : هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  باتک (3)  رد  ار  نآ  هتشاد و 

.میدرک یط  هعلق  هب  نتفای  يارب  ار  يروبعلا  بعص  هار 

4 - 7 4 ؛ هرکیپ 6 -

هک هعلق  يدورو  برد  .درک  یم  لکـشم  ار  انب  یخیرات  تیوه  صیخـشت  دـیدج ، یلِگ  حـلاصم  میدـق و  راـثآ  زا  یبیکرت  هعلق  ياـنب 
.تسا هدوب  ناحایس  هاگرظنم  نیتسخن  تسا ، سکعنم  خیراوت  نتم  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  تمه  هب  نآ  ندش  هدوشگ 

4 هرکیپ 8 -

اب وا  هک  میناوخ  یم  بحرم  صومق / هعلق  نوماریپ  خیرات  رد  هک  يرگید  حیرصت 

ص 21 نیرشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  هریزج  - 1
.م  1923 ندنل ، ، 104 ص 95 ، - 2

.حلاص نئادم  ءایبنألا ، ضرا  یبرع - همجرت  - 3
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4 هرکیپ 9 - .دوب  هدهاشم  لباق  یبوخ  هب  تسا ، فارطا  نیمزرس  رب  هطلس  رظن  زا  نایدوهی  هعلق  نیرت  تیمها 

.میدید یم  قباطم  ناخروم  فاصوا  اب  ار  نآ  یخیرات  تبیه  میدرک ، یم  هراظن  نآ  هب  اه  ناتسلخن  نایم  رد  نآ ، هنماد  زا  نوچ  و 

4 - 11 4 ؛ ياه 10 - هرکیپ 

هرخصلا دجسم  ح : / 2

نـصحلاو : » تسا هدرک  داـی  نینچ  صوـمقلا  نصح  نییاـپ  رد  تحارـص  هب  ص 540 ) « ) کـسانملا  » بحاــص يرجه  موـس  نرق  رد 
«. ّیبنلادجسم هلفسأو  هنع ، هللا  یضر  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  دی  یلع  حتف  يذلا  وه  صومقلا ، مظعألا 

لوط رد  وا  تماقا  دمحم و  ياهزامن  لحم  رابتعا  هب  و  ربیخ ، دجسم  ناونع  هب  لحم  هس  اب  ام  ربیخ ، نیمزرس  ِیخیرات  ياه  یسررب  رد 
.میوش یم  وربور  هعقاو ، يدامتم  ياهزور 

.بحرم هعلق  نییاپ  رد  يدجسم  موس : هلزنملا و  دجسم  مان  هب  مود : هرخصلا ، دجسم  مان  هب  یکی :

نآ هب  طوبرم  هرخـصلا  ای  هلزنملا  مان  رابتعا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  دـنک  یم  دانتـسا  یخیرات  دنـس  کـی  هب   (1) يزاغملا »  » رد يدـقاو 
: دشاب

ماگنه نیا  رد  .دـندرازگ  ار  بش  رخآ  هلفان  دـنداد و  رارق  دوخ  دجـسم  ار  يا  هقطنم  اجنآ  رد  دندیـسر ، هلزنم  هیحان  هب  ربماـیپ  نوچ  »
ار نآ  دومرف  ربمایپ  تشاد ، يا  هرخـص  گنهآ  .دندیـشک و  یم  دوخ  یپ  زا  ار  شماگل  داتفا و  هار  هب  تساـخرب و  ترـضح  نآ  هقاـن 
ار ناشیا  هنب  راب و  دـنداد  روتـسد  دـنتفر و  اج  نآ  هب  ربمایپ  دز ، وناز  یگنـس  هرخـص  رانک  ناویح  .تسا و  رومأـم  هک  دـیراذگب  دازآ 

دجسم اجنآ  مه  زورما  ات  هک  دنتخاس  يدجسم  اجنآ  رد  .دننک و  چوک  اجنآ  هب  هک  دومرف  روتـسد  مه  مدرم  هب  .دنراذگب و  اج  نامه 
«. تسا ربیخ  یلاها 

ص 489 ج 2 ، ص 642 ؛ ج 2 ، - 1
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رد اه ، يربیخ  دجـسم  یلعف  تیعقوم  اب  نآ  قباطت  .دراد و  رارق  ربیخ  رد  قشلا »  » و هاطن »  » يداو ود  نیب  هِخبّـسلا  هقطنم  رد  لـحم  نیا 
.تسا لکشم  رایسب  بحرم  هعلق  نییاپ 

يدنلب ءزج  ار  هبیتکلا  رگا  یلو  .دیآ  یمن  شیپ  یلکـشم  مینادب ، هاطن  رد  ار  بحرم  هعلق  دـنا ، هتفگ  ناخروم  زا  یـضعب  هچنانچ  رگا 
.تسا یندشن  لح  لکشم  مینادن ، هاطن  ياه 

« مجعتـسا ام  مجعم   » و کسانملا » : » باتک فلؤم  هتفگ  اب  يأر  نیا  .تسا و  هدـناوخ  ربیخلا » ضرأل  مسا   » ًاساسا ار  هاطن  يدابآزوریف 
رد یتقو  درک  دیاب  هچ  اما  مینک : یمن  ادیپ  یخیرات  فالتخا  هرـصقو » بحرم  نصح  هاطن  یفو  : » دـنیوگ یم  ًاحیرـص  هک  (ص 540 )

تاقبطلا  » رد .تسین  اریذـپ  ار  کـیکفت  نیا  دعـس  نبا   (1) صومقلا .»...  اـهنم  نوصح : هبیتـکلا  یفو  : » میناوخ یم  نوـتم  زا  یـضعب 
«. اهنم ًاءزج  هبیتکلا  تناکف  ءازجأ ، هسمخ  قشلاو  هاطنلا  : » هک دهد  یم  رظن  کش  دیدرت و  نودب   (2) يربکلا »

ناوت یم  هتفگ  نیا  رابتعا  هب  نیارباـنب و  .دور  یم  نیب  زا  ییاـیفارغج  یخیراـت و  ءارآ  لاوقا و  زا  هورگ  ود  نیب  فاکـش  هقلح ، نیا  اـب 
بحرم هعلق  نییاپ  دنا : هتفگ  نآ  تیعقوم  نایب  رد  هک  تسا  يدجسم  نامه  و  هلزنملا ، نامه  هرخصلا  دجسم  هک : تفرگ  هجیتن  نینچ 

ًابیرقت و  دوب ، هدش  هدوشگ  هعلق  نیرخآ  زا  رود  ربمایپ  نیتسخن  فقوت  لحم  هک  رما  تیعقاو  هب  هجوت  اب  یلو  .تسا  هیدیاذلا  يداو  رد 
نیا رد  ییاـهن  ناـنیمطا  لوـصح  تسا ، هلـصاف  رتـمولیک  هس  مـیا ، هداد  رارق  ییاـیفارغج  قیبـطت  دروـم  هـک  يزورما  ياـه  ساـیقم  اـب 

.تسین نکمم  ریقح  نیا  يارب  لقاال  صوصخ 

دروم هک  هچنآ  .میـشاب  هتـشاد  دـیدرت  ربمایپ  تماقا  لحم  ناونع  هب  دجـسم  یلعف  تیعقوم  هب  اـم  هک  دوش  یمن  نآ  لـیلد  رما  نیا  هتبلا 
، میتشاد ربیخ  یلاها  اب  هک  یناوارف  ياـهوگتفگ  رد  یلو  .تسا  دجـسم  یلعف  لـحم  رب  هلزنملا  هرخـصلا و  ماـن  ود  قیبطت  تسا  کـش 

.میتشاد رارق  شربارب  رد  هک  دوب  نیمه  نآ  دنراد و  ناعذا  دجسم  کی  هب  یگمه 

هب امرخ  تخرد  ياه  هنت  هرح و  ياه  گنس  ندیچ  اب  ار  نآ  دودح  هک  یحطسم  نیمز 

ص 118 ج 3 ، برعلا - دیس  هایح  - 1
ص 388 ج 5 ، - 2
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؛ دوب روآ  بجعت  رایـسب  ام  يارب  رما  نیا  .دـشاب و  راوتـسا  نآ  رب  ییانب  هکنآ  یب  .دـننک  یم  تظافح  یکاپ  هب  دـیع  زامن  لحم  ناونع 
 ... دومن ناوارف  قافنا  نآ  رب  .داهن و  عیفر  ییانب  ار  دجسم  نآ  یسوم  نب  یسیع  هک  میتشاد  نانیمطا  خیرات  رد  اریز 

لاح ره  هب  .دـنزاس  اپرب  اجنآ  رد  ییانب  دنتـسه  ممـصم  تسا و  هدوب  دجـسم  لحم  نیا  هک  دـنتفگ  یم  ام  هب  ربیخ  نیعلطم  زا  یـضعب 
.دشاب يربتعم  دنس  یخیرات  ياه  شهوژپ  روطت  رد  ار  ناگدنهوژپ  ات  مدومن  هیهت  تیعقوم  نیا  زا  يریواصت 

4 - 14 4 ؛ - 13 4 ؛ ياه 12 - هرکیپ 

بلاط یبا  نب  یلع  همشچ  ح : / 3

.دندرک یم  دای  لوسر  رصع  راثآ  زا  يراگدای  ناونع  هب  ار  اهنآ  تشاد و  صاخ  یتلزنم  یلع » نیع   » مان ربیخ  یلاها  نایم 

: دسیون یم  نآ ، هلمج  زا  درب و  یم  مان  ار  ربیخ  رد  دوجوم  ياه  همشچ  رساجلا  دمح 

هنماد رد  ًاقیقد  همـشچ  نیا  یناکم  تیعقوم   (1) هنع .» هللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  اهنوبـسنی  مه  و  ربیخ ، نویع  نم  یلع  نیع  »
: تسا هدش  قالطا  نآ  هب  هیمست  هجو  ود  يور  نیا  زا  .تسا  بحرم  هعلق 

زا ناشیا  مهـس  رطاخ  هب  رگید  تسا و  يدوهی » بحرم   » اـب بلاـط  یبا  نب  یلع  نت  هب  نت  هزراـبم  تهج  هب  تبـسن  نیا  هکنآ  تسخن 
.ربیخ میانغ 

یبا نب  یلع  هب  همشچ  نیا  باستنا  لاح  ره  هب  یلو  .دنک  عفر  ار  ددعت  دیدرت و  نیا  هک  منک  ادیپ  یسرتسد  یقثوم  دانسا  هب  متـسناوتن 
.تسین دیدرت  دروم  یخیرات  رظن  زا  بلاط 

رد ریمعت  میمرت و  راثآ  .مدرک  هدهاشم  ار  تفای  هر  نآ  نورد  هب  یگنس  یناکلپ  طسوت  ناوت  یم  الاب  زا  هک  یلع  قیمع  نهپ و  همشچ 
.دهد یم  ناشن  ار  هتشذگ  ياه  نامز  نآ 

ياه هرکیپ  .دـنزرون  تلفغ  نآ  یخیرات  تیعقوم  حرـش  زا  رگید  عبانم  هب  یـسرتسد  اـب  ناگدـنهوژپ  اـت  مدرک  هیهت  نآ  زا  ریوصت  ود 
4 - 16 4 ؛ - 15

ص 287 هریزجلا ،» برغ  لامش  یف  - » 1
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ربیخ يادهش  ناتسروگ  ح : / 4

رجاهم و ناناملسم  زا  رفن  راهچ  مان   (2) يزاغملا »  » رد يدقاو  قاحسا و  نبا  ياه : هتفگ  ساسا  رب   (1) هیوبنلا » هریسلا   » رد ماشه  نبا 
.دنا هدرک  حیرصت  نآ  هب  فالتخا  زا  يدراوم  اب  تبث و  دنا ، هدیسر  تداهش  هب  ربیخ  هعقاو  رد  هک  ار  راصنا  زا  رفن  هدزناپ 

: قاحسا نبا  تیاور  ساسا  رب 

.بیبُهلا نب  هَّللادبع  حورسم ، نب  هعافر  ورمع ، نب  فقث  مثکا ، نب  هعیبر  نارجاهم : زا 

نب ثراح  تباث ، نب  حاّیَضوبا  هملْسَم ، نب  دومحم  سیق ، نب  دعس  نب  دوعسم  نامعنلا ، نب  لیـُضف  روْرعم ، نب  ءاَرَبلا  نب  رـِشب  راصنا : زا 
ملـسا عوکألا ، نب  رماـع  هبقُع ، نب  هراـمُع  ییحی ، نب  هحلط  هلثا ، نب  تباـث  بیبح ، نب  فینا  دـئاقلا ، نب  سوا  هُرم ، نب  هورع  بطاـح ،

.هداتق نب  سوا  هعیبر و  نبا  دوعسم  یعارلا ،) دوسالا  )

تـسا هتـشون  ْبیَبُهلا  نب  هَّللادبع  ياج  هب  ار  هّیَما  یبا  نب  هَّللادبع  اهنت  .درادن  نارجاهم  مان  دروم  رد  یفالتخا  يدقاو ، دانـسا  ساسا  رب 
فینا بیبح ، نب  سوا  هقارس ، نب  هُّرم  نب  ّيدَع  بطاح ، نب  ثراح  حاَّیـضلاوبا ، هملـسم ، نب  دومحم  راصنا : زا  .تسا  یکی  ًاتیهام  هک 
دبعلا  ) راسی داّبَع ، نب  هبقُع  نب  هراـمع  عوکـألا ، نب  رماـع  ناـمعنلا ، نب  لیـضف  رورعَم ، نب  ءاربلا  نب  رـشب  دعـس ، نب  دوعـسم  هلئاو ، نب 

.تسا هتشون  عجشا  هفیاط  زا  يدرف  دوسألا .)

رـشعموبا و یلو  .دـنا  هتفگ  هعیبر  نب  دوعـسم  ار  وا  هبقع  نب  یـسوم  قاحـسا و  نبا  .تسا  هعیبر  نبا  دوعـسم  دروم  رد  تیمها  اب  هتکن 
ینب  » زا عیبرلا  نب  دوعـسم  ناوـنع  تحت   (3) يربکلا » تاقبطلا   » رد دعـس  نبا  حیرـصت  هب  هک  هتـسناد ، عیبر  نب  دوعـسم  ار  وا  يدـقاو 

.تسا هدوب  .ه  لاس 30  رد  نآ  تافو  هک  نارجاهم  هرمز  زا  .تسا و  هرهز »

ینب نم  : » دیوگ یم  يرهَّزلا  باهش  نبا  هتفگ  ساسا  رب  ماشه  نبا  یلو  .دناد  یمن  ربیخ  يادهش  وزج  ار  هعیبر  نبا  دوعسم  مان  يدقاو 
(4) هراقلا .» نم  مهل  فیلح  هعیبر ، نب  دوعسم  هرهز 

ص 357 ج 3 ، - 1
ص 699 ج 2 ، - 2
ص 168 ج 3 ، - 3
ص 358 ج 3 ، - 4

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 1017 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_417_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_417_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_417_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_417_4
http://www.ghaemiyeh.com


418 ص :

اهنت .تسا  هدادـن  یناشن  ربیخ  رد  اـهنیا  روبق  تیعقوم  زا  يدـقاو  .ینالقـسع (1)  رجح  نبا  یبـلک و  نبا  رـشعموبا و  ءارآ  دروم  رد  و 
: تسا هتفگ 

دعس (3) نبا  نینچمه   (2) عیجّرلاب .» ٍدحاو  ٍراغ  یف  همَلـسَم  نب  دومحمو  وه  نفدف  معان ، نصِح  یلع  هسفن  باصأ  عوکألا ، نب  رماع  »
یخیرات عبانم  رد  هک  تسا  دقتعم  هن ، ای  درازگ  زامن  اهنآ  رب  ربمایپ  هک  نیا  زا  یتح  و  ربیخب » عیجرلاب  دحاو  راغ  یف   ... » دـیکأت نیا  اب 

رجاهم و زا  ار  دوخ  يادهـش  هباحـص ، ربمایپ و  هک  تسناد  ملـسم  ناوت  یم  ار  رما  نیا  لاـح  ره  هب  .تسا (4)  هدـش  رکذ  فالتخا  هب 
عوکألا نب  رماع  اب  هملـسم  نب  دومحم  نفد  رب  ینبم  مجارت  همه  حیرـصت  هب  هجوت  اب  .دـنا و  هدرک  نفد  ربیخ  یلاوح  نامه  رد  راـصنا 

تـسا یقطنم  اًلماک  یخیرات  رظن  زا  نیاربانب  تسا و  هدشن  هدرب  رترود  قطانم  هب  رگید  يدـسج  چـیه  هک  تسا  نآ  دـیؤم  عیجر ، رد :
.مینادب ربیخ  هقطنم  نامه  رد  ار  ربیخ  يادهش  روبق  هک 

هب ربیخ  هعقاو  رد  هک  ار  ربمایپ  هباحـص  روبق  یهاوخ  یم  ایآ  دیـسرپ ، نم  زا  نآ  یلاها  زا  یکی  متـشاد ، ربیخ  رد  هک  یتماقا  تدـم  رد 
هاگنآ درب و  يداو  نطب  هب  ار  ام  وا  .متفریذپ  هدزباتـش  نآ  یخیرات  تیمها  هب  هجوت  اب  و  قایتشا ، اب  ینک .؟ ترایز  دندیـسر ، تداهش 

اب اهنآ  تسا و  روهشم  ادهشلا  روبق  هب  ربیخ  لها  نایم  هک  داد  ناشن  ام  هب  ار  یناتسربق  هداج ، پچ  تمـس  رد  نآ  زا  نتفر  الاب  زا  سپ 
هراپ اه و  هتشون  گنس  يور  تقد  .دنتفگ  یم  اه  نخس  دندیسر ، تداهش  هب  ربیخ  عیاقو  نمض  هک  يا  هباحص  نفد  لحم  زا  نانیمطا 

ناعلطم زا  هنیدم  هب  تشگزاب  ماگنه  رد  هکنآ  دوجو  اب  داد و  یم  ناشن  حوضو  هب  ار  ناتـسروگ  یخیرات  تمدق  قرفتم ، ياه  گنس 
تموکح یلو  مروآ ، تسد  هب  ار  يرگید  ذخآم  عبانم و  متسناوتن  راثآ 

.م دمحم 1939  یفطصم  هرهاق ، پاچ  ص 390 ، ج 3 ، هباصالا ، - 1
ص 700 كردم ، نامه  - 2

ص 107 ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 3
ص 700 ج 2 ، - 4
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ام لوبق  هب  يدوعس ، هتسجرب  خروم  رساجلا  دمح  خیش  دیکأت : ساسا  رب  مه  نآ  یناتـسروگ و  نینچ  ندوب  یخیرات  لوبق  رد  يدوعس 
.دیشخب يرتشیب  دامتعا 

مارح نابرشم  یباهو  یهقف  هاگدید  زا  روبق  ياه  گنـس  رب  نتـشون  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .مدرک و  هیهت  ییاه  سکع  ناتـسروگ  نیا  زا 
ناتـسروگ و نیا  ظفح  رد  هک  دـنداد  یم  رظن  ربیخ  ناعلطم  یلو  .دومن  بجعتم  ار  ام  یمیدـق  ناتـسروگ  نیا  رد  اهنآ ، دوجو  تسا ،
، هنیدم هب  میدق  جاجح  ياهدمآ  تفر و  ریـسم  زا  هقطنم  نداتفا  رود  تلع  هب  یلو  دنا ، هدوب  اشوک  یعاس و  لسن  رد  لسن  نآ  ترایز 

.دش یهاتوک  نآ  يرادهگن  هب  تبسن 

نونکاـت هک  تسا  دـیما  همه  نیا  اـب  .دوب  عیبر  نب  دوعـسم  روگ  رظن  هب  مدـید ، ناتـسروگ  ياـه  هتـشون  گنـس  زا  یکی  رد  هک  هچنآ 
اما .دنـشاب  هدـمآ  لئان  ربیخ  یمیدـق  ناتـسربق  صوصخ  رد  مزال  ياه  یهاگآ  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  ناخروم  ناگدـنهوژپ و 

یـسررب قیفوت  .ه ش )  1367 - 1357  ) ریخا لاـس  هد  رد  ناتـسبرع  هب  رفـس  يازیو  هب  یـسرتسد  مدـع  تلع  هب  ریقح  نیا  هک  سوـسفا 
.ما هتشادن  ار  یعبانم  نینچ 

.درک هدهاشم  یبوخ  هب  ناوت  یم  ار  نآ  یمومع  يامن  و  ناتسروگ ، ياه  هتشون  گنس  ریواصت  نیا  رد 

4 - 20 4 ؛ - 19 4 ؛ - 18 4 ؛ ياه 17 - هرکیپ 
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كدف حلص  مجنپ : لصف 

تیعقوم هژاو ، فلا :

.تسا هتسناد  طبترم  هتشقن » يأ : ًاکیدفت ، نطقلا  تکدف  : » لعف اب  ار  كدف  دیرد  نبا 

.دناد یم  طوبرم  دیزگ  لزنم  نیمزرس  نیا  رد  هک  یسک  نیتسخن  ای  ماح ، نب  كدف  مان  هب  ار  نآ  یجاجز  یلو 

دراد یعـس  هک  یجاجز  مه  و  دـیزرو ، یم  یتخـسرس  قاقتـشالا »  » رد اه  مان  اب  لاعفا  ندز  دـنویپ  رد  هک  دـیرد  نبا  مه  لاـح ، ره  هب 
عناق ار  ام  يایند  سانـش  ناـبز  ناـققحم  دـنناوت  یمن  دـنک ، وجتـسج  یخیراـت  لوهجم  دارفا  یگدـنز  رد  ار  ییاـیفارغج  ماـن  ره  تلع 

.دنزاس

 ... اه ناتسلخن  ياراد  هجیتن  رد  بآرپ و  نیمزرس  کی  ناونع  هب  نآ  صاخ  تیعقوم  و  دتمم ، یخیرات  هنیرید  اب  كدف ، نیمزرس  هتبلا 
ییایفارغج یخیرات و  نوتم  رد  نآ  تیمها  ربیخ ، عباوت  هرمز  زا  خـیرات  رد  ًابلاغ  ای  نآ و  یکچوک  مغر  یلع  هک  هدوب ، روهـشم  یمان 

.تسا هدشن  هتفرگ  هدیدان 

یلإ بطرلا  دـیج  نم  برـض  : » تسا هتفگ  هـک  یعداـمحلا  هـب  عـضاوملا (1) ، دــیدحت  رد  .ق  .ه  هدـص 3  يرجهلا  یلعوبا  حیرـصت 
(2) ضارعألا » کلت  كدف و  عیدبب و  نوکی  رقِص  قیقر  هرضخلا ،

.م  1968 ضایر ، پاچ  ص 390 ، رساجلا ، دمح  مامتها  هب  - 1
یم یحاون  نآو  كدـف  عیدـی و  قطانم  رد  تسا و  كزاـن  مرن و  تسا ، زبس  هب  لـیام  نآ  گـنر  هک  تسا  بوغرم  بطر  یعون  - » 2

« .دیور
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نم هدوعی  هابع  نب  دعس  یلإ  ملسو  هیلع  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  بکر  : » هنیدم هب  ابق  زا  دمحم  دورو  حرش  نمض  ماشه (1)  نبا  هتفگ  و 
عیانـص يزرواشک و  قنور  ياه  هناـشن   (2) فیل »...  نم  لـبحب  همطَتُخم  هّیکَدَـف  هفیطق  هقوف  فاـکإ ، هیلع  راـمح  یلع  َهباـصأ ، ٍوْکش 
كدـف : » تسا هدرک  فصو  نینچ  اه  هناشن  نیمه  هب  ار  نآ  یناهفـصا (3)  هَّللادبع  نب  نسح  هک  اجنآ  ات  .تسا  كدف  نانکاس  یتسد 

زا هریح ، هاشداپ  رذنم  نب  نامعن  ردام  هک  دسیون  یم  يربط  ریرج  نب  دـمحم  یتقو   (4) عوُرُزو .»...  ناطلسلل  یفاوَصو  لیخن  َِهب  ٌهیرق 
هفیاط هاگلزنم  كدف ، ِنیمزرس  .دور (5)  یم  رامش  هب  كدف  نیمزرـس  یخیرات  تمدق  رد  يربتعم  دنـس  عقاو  رد  هدوب ، كدف  یلاها 

.تسا نافطغ  برع  روهشم  گرزب و  هلیبق  زا  هَُّرمونب 

هلیبق ترواـجم  رد  یگمه  هک  .دـندرب  یم  رـس  هب  عجـشا  هلیبق  اـهنآ  لامـش  رد  .دـندوب و  كدـف  ربـیخ و  نیمزرـس  ناـنکاس  هرم  ینب 
.دندوب ربیخ  دوهی  نارادمتسایس  نیلّومتم و  ذوفن  تحت  اه ، ینافطغ 

هار ود  قطانم  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  اذل  تسا ، میلـس  ینب  هّرح  زا  دـعب  هریزج  هبـش  هّرح  نیرتگرزب  ربیخ ، هّرح  هکنیا  هب  هجوت  اب 
رادروخرب ییازـسب  تیمها  زا  یناگرزاب ، هار  ود  نیا  زا  یکی  هاگلزنم  ناونع  هب  كدف  تشاد و  یمهم  تیعقوم  ماش  هکم - یناگرزاب 

.تسا هدوب 

رد (6) کسانملا »  » بحاص یلو  .دـنا  هدرواین  نایم  هب  ینخـس  كدـف  ییایفارغج  تیعقوم  زا  يدابآزوریف  يومح و  توقای  هنافـسأتم 
.تسا هدرک  اهدای  نآ  ییایفارغج  تیعقوم  زا  هتشاد ، رارق  هنیدم  نارفاسم  هار  هنایم  هیرق  نیا  هک  تهج  نادب  ترجه ، موس  نرق 

ص 236 ج 2 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 1
یکدف ینیجرخ  نآ ، رب  هک  دوب  يرتسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  تفر ...  هدابع  نب  دعـس  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  - » 2

 ..« دوب نآ  رب  امرخ  فیل  زا  يدنب  تشاد و  رارق 
.م ضایر 1968  پاچ  ص 76 ، برعلا ، دالب  - 3

« .دراد دوجو  ییاه  نیشن  هاش  اهرازتشک و  نآ  رد  دراد و  ناتسلخن  هک  تسا  يا  هدکهد  كدف ، - » 4
ص 21 ج 2 ، یناغالا ، یناهفصا ، نینچمه  ص 1017 ؛ لوالا ، مسقلا  كولملاو ، لسرلا  خیرات  - 5

صص 541 و 542 - 6
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ندعم لصاف  دح  سرغلا - يداو  هب  لاوعلا ، هلابِحلا و  هوک  یط  زا  سپ  هک  تسا  هدـناوخ  هار  نیرتکیدزن  هرقنلا  زا  ار  كدـف  ریـسم  وا 
.دندرپس (1) یم  هر  كدف  هب  هرح ، یلیم  هد  تفاسم  ندرک  یط  اب  سپس  و  عیدب ، هب  اجنآ  زا  و  كدف - هرقنلا و 

نایدوهی كدف و  ب :

ربیخ نایدوهی  عبات  یعامتجا ، رظن  زا  بهذـم و  يدوهی  كدـف  مدرم  هنیدـم ، هب  وا  ترجه  و  دـمحم ، توعد  ماگنه  هک  تسا  ملـسم 
.دندوب

هک یلوصف  نمـض  شیب  مک و  ار  هنیدم  ناناملـسم  اب  دانع  ینمـشد و  رد  هنیدم  ربیخ و  نایدوهی  اب  اهنآ  كارتشا  لقاال  تیعبات و  نیا 
هعقاو رد  هّرم  ینب  اـب  هعزاـنم  بلاط (2) و  یبا  نب  یلع  هیرـس   » ترجه و مشـش  لاـس  نابعـش  هعقاو  زا  .مدرک  اـهدای  میتشاد ، ربیخ  زا 

(3) يراصنالا .» دعس  نب  ریشب  هیرس  : » ترجه و متفه  لاس  نابعش 

ناناملسم یبلط  حلص  و  اه ، يربیخ  ییوج  هزیتس  نیب  كدف  پ :

رد هک  یعیاقو  هرابرد  ای  و  دوخ ، تشونرـس  هرابرد  دـنناوتب  اهنآ  هک  دوب  نآ  زا  عنام  نانیـشنربیخ  كدـف و  ِنایدوهی  كرتشم  ناـمیپ 
.دنیامن رظن  دوجو و  راهظا  تشذگ ، یم  هنیدم 

تاناکما ندوب  كدـنا  ربارب  رد  دنتـشاد ، ربیخ  نایدوهی  ییوج  گنج  يرواگنج و  هب  تبـسن  هک  يزجع  ساـسحا  رگید  ییوس  زا  و 
.دندرک یمن  نامتک  ربیخ  نایدوهی  عفن  هب  ار  دوخ  هنامصخ  عضوم  ناناملسم ،

لوط رد  وا  هک  تسا  هدرک  دای  ار  يدانسا  دوعسم  نب  هَْصیَُحم  تیرومأم  زا  يدقاو 

نینچمه تسا .» هدرک  دای  هدوب ، كدف  نصح  عقاو  رد  هک  خورْمُـشلا  مان  هب  كدف  رد  یمیدق  هعلق  دوجو  زا  کسانملا ، بحاص  - » 1
«. كدف  » هملک لیذ  مجعتسا ، ام  مجعم  يرکبلا ،
ص 89 ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 2

ص 126 كردم ، نامه  دعس ، نبا  هَّللادبع » نب  بلاغ  هیرس  : » نآ بقاعتم  و  ص 118 . ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 3

یسانش www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1028زکرم  هحفص 1022 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_422_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_422_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10334/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_422_3
http://www.ghaemiyeh.com


423 ص :

: دنک توعد  ناناملسم  اب  حلص  هب  ار  اهنآ  ات  تسا ، هدش  كدف  مزاع  دمحم  فرط  زا  ربیخ  هنیدم - هار  ریسم 

، هاطن راصح  رد  دنتفگ  دندرک و  ندز  هدوهیب  فرح  هب  عورـش  نانآ  مدـنام ، اهنآ  شیپ  زور  ود  مدـمآ و  اهنآ  شیپ  دـیوگ : هصیحم  »
هد نآ  رد  هک  دوش  کیدزن  اهنآ  نیمزرـس  هب  دـمحم  مینک  یمن  لایخ  .دنتـسه  بحرم  نایدوهی  رالاس  ثراح و  ریَـسا ، رـسای ، رماـع ،
هک میتسرف  یم  وت  هارمه  دنچ  ینت  ام  دنتفگ  نانآ  یلو  مدرگرب  متـساوخ  مدید  ار  ناشیا  تثابخ  نوچ  دـیوگ  تسه  وج  گنج  رازه 

.دنراذگب حلص  رارق  ام  يارب 

: دسیون یم  قاحسا  نبا   (1) دش .»...  دنهاوخ  حلص  يرارقرب  عنام  نایدوهی  دنتشادنپ  یم  لاح  نیع  رد 

هَّللا عقوأ  اـم  مهغلب  نیح  كَدَـف ، لـهَأ  بولق  یف  بْعُّرلا  هَّللا  فذـق  رَبـیخ  نم  مّلـسو - هلآو ]  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - لوسر  غرف  اـملف  »
مدق ام  دعب  وأ  قیرطلاب ، وأ  ربیخب  مُُهلُـسُر  هیلع  تمدـقف  كدـف ، نم  فصنلا  یلع  هنوحلاصی  هَّللا  لوسر  یلإ  اوثعبف  ربیخ ، لهأب  یلاعت 

، ناناملسم عمق  علق و  رد  نایربیخ  یماکان  ندنام  ماکان  زا  سپ  كدف ، مدرم  فرط  زا  حلص  لوبق   (2) مهنم .»...  کلذ  لبقف  هنیدملا ،
ای ربیخ ، هعقاو  نتفرگ  نایاپ  نامز  زا  رترید  دـناوت  یمن  یمالعا  نینچ  ناکم  نامز و  هک  هجوت  نیا  اب  .تسا  هدیـسر  دـمحم  عـالطا  هب 

نیمزرـس هب  هن  حلـص  لوبق  زا  سپ  وا  نارای  دمحم و  هک  تسا  نیا  رد  مهم  هتکن  .دـشاب  هتـسویپ  عوقو  هب  ربیخ  ياه  نیمزرـس  زا  رود 
یم ناشن  یبوخ  هب  رما  نیا  .دـندومن  لامعا  يرابجا  هارکا و  ناشنید  هرابرد  هن  دنتـشاد و  یتاقالم  اجنآ  مدرم  اـب  هن  و  دـنتفر ، كدـف 

لدابت يراوج و  مه  رثا  رد  ناـشکرتشم  عفاـنم  دـید و  یم  ربیخ  ناـیدوهی  عباـت  ار  كدـف  ناـیدوهی  هکنآ  دوجو  اـب  دـمحم  هک  دـهد 
یعامتجا و تینما  حلص ، مالعا  ضحم  هب  مالسا  ربمایپ  دمحم  همه  نیا  اب  يزرواشک ، تالوصحم 

ص 538 ج 2 ، يزاغملا ،» - » 1
ص 368 ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 2
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424 ص :

هب اهنآ  يرتمولیک  دنچ  هلصاف  رد  هک  یلاح  رد  داهنن ، اهنآ  نیمزرس  هب  ياپ  .دومن و  نیمـضت  ار  اهنآ  ینید  هدیقع  يدازآ  يداصتقا و 
.درب یم  رس 

ربمایپ .دشاب  ادخ  لوسر  زا  رگید  یمین  نایدوهی و  ِنآ  زا  كدف  زا  یمین  هک  دنداد  داهنـشیپ  حلـص  هرکاذـم  رد  اهنآ  هک  تسا  ملـسم 
دنس نیمه  حلـص ، هرکاذم  صوصخ  رد  دنـس  نیرت  حیحـص  هک : دراد  یم  ناعذا  يدنـس  نینچ  لیذ  يزاغم  رد  يدقاو  .تفریذپ  مه 

.تسا (1)

كدف ینونک  تیعقوم  ت :

نونکا ار  كدف  هّرح  بونج  رد  عردی  نیمزرس  زکرم  .دراد و  رارق  ربیخ  هرح  قرـشم  رد  هک  .دنیوگ  میَتُه  هّرح  هزورما  ار  كدف  هّرح 
.دنناوخ یم  طیوحلا 

.دنیوگ یم  طئاحلا  ار  نیمزرس  نآ  زکرم  زین  هزورما  هک  مدرب  یپ  .مدرک  يدایز  ياه  شالت  كدف ، نیمزرس  يوجتسج  رد 

تیعقوم ربیخ  یقرـش  زرم  دح  رد  ًاقیقد  دغرـض ، بونج  هفیلحلا و  برغم  رد  هک  تسا  لئاح  تاراما  عبات  كدف ، ینونک  مان  طئاحلا ،
.دراد یصخشم 

لـماش 21 يا  هـقطنم  ار  نآ  لاس 1975 م ، نایاپ  ات  مدوب ، زورما  طـیاح  و  خـیرات ، ِكَدـف  نیمزرـس  يوجتـسج  هب  هک  یماـیا  نآ  رد 
.دندوبن رفن  زا 1400  شیب  طئاحلا ، زکرم  هنکس  .تشاد و  تیعمج  رفن  دودح 11000  هک  متفای ، اتسور 

باتفآ شبات  هّرح و  کشخ  ياه  نیمز  راجم  لاح  نیع  رد  .يزرواشک  تاناکما  زا  رادروخرب  و  اـه ، ناتـسلخن  زا  هدیـشوپ  نیمزرس 
.مرگ

تمـس زا  هک  دوب  یهار  اهنت  لئاح  هب  هفیلحلا  تمرم  ریمعت و  تسدرد  هبورخم و  هداج  .دوب  لکـشم  تخـس و  رایـسب  طیاح  هب  نتفر 
درک یم  روبع  طیاح  یقرش 

.تشادن دوجو  هتلافتسا و ...  ای  یکاخ  هار  چیه  طیاحلا  ات  اجنآ  زا  و 

زا یکی  ناونع  هب  ار  دوخ  تیمها  هزورما  كورتـم ، کـشخ  يارحـص  اـه و  ناتـسلخن  يـالبال  رد  خـیرات  زا  یناـشن  چـیه  یب  طـیاح 
.تسا هداد  تسد  زا  هنیدم ، نارفاسم  ياه  هاگلزنم 

ص 95. ج 3 ، كولملاو ) لسرلا  خیرات   ) يربط (. 41 صص 46 - نادلبلا ) حوتف   ) يرذالب نینچمه  - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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